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கல்லில்,	பைன	ஓைலயில்,கல்ெவட் ல்	தமிழ்	வளர்ந்த .	இன் 	கணினித்	தமிழாக
வளர்ந் 	நிற்கின்ற .		2009	 தல்	கடந்த	பத்தாண் களாக	நான்	இைணயத்தில்
ெசயல்ப கிேறன்.	நான்	தமிழ்	ஆங்கிலம்	என் 	 ைறப்ப யான	தட்ெட த் ப்
பயிற்சி	ெபற்றவன்.	என்னால்	மிகேவகமாக	தமிழில்	ஆங்கிலத்தில்	ைடப்	அ க்க

ம்.	ஆனால்	நான்	அ க் ம்	ேவகத்தில்	வந் 	வி ம்	சந்திப்	பிைழகள்,	ஒற் ப்
பிைழகள்,	வார்த்ைதப்	பிைழகைள	இவர்	உ வாக்கிய	ெமன்ெபா ள்	தான்

mailto:tshrinivasan@gmail.com
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தி த்தித்	த கின்ற .		இதைனத்தான்	நான்	ெதாடர்ந் 	பயன்ப த்தி
வ கிேறன்.		இவர்	உ வாக்கிய	ெமன்ெபா ள்	ெசயல்படாத	பட்சத்தில்	நான்
எ வைதேய	நி த்தி	வி ேவன்.		

நீச்சல்காரன்	என்ற		ராஜாராமன்	அவர்க க் 	இந்தப்	 த்தகத்ைதச்
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.

http://www.neechalkaran.com/	

http://vaani.neechalkaran.com/	

http://dev.neechalkaran.com/p/index.html#.XefLRYMzaM8	
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நான்	ஏற்கனேவ	உங்க க் 	அறி கமானவன்	தான்.		தம்பி	சீனிவாசன்	என்ைன
இந்தத்	தளத்தில்	அறி கப்ப த்தி	பத்தாண் கள்	 ந் 	விட்ட .	சீனிவாசன்
தான்	வைலபதிவில்	இ ந் 	என்ைன	மின் ல்	உலகத்திற் 	மாற்றி	எனக்
மற்ெறா 	அங்கீகாரம்	கிைடக்கக்	காரணமாக	இ ந்தார்.	நன்றி.
உங்க டன்	ேபச	சில	வார்த்ைதகள்	என்னிடம்	உண் .

உங்கள்	அைனவ க் ம்	ெதரிந்த	அேமசான்	தளத்தில்	ெபன்	 	பப்ளீஷ்	தமிழ்	2019
என்ெறா 	ேபாட் 	தமிழ்	இைணயத்தில்	ெசயல்ப வர்க க் 	இப்ேபா
நடத் கின்ற .	இதில்	ெந ங்கைத	பிரிவில்	நான்	கலந் ள்ேளன்.	5
தலாளிகளின்	கைத	என்ெறா 	மின் ைல	இந்தப்	ேபாட் க்காக	எ தி	நா ம்

கலந் ள்ேளன்.	கடந்த	ஒ 	மாதத்தில்	வைலபதி 	மற் ம்	 க ல்	நண்பர்களின்
ஆதர 	ெப வாரியாக	எனக் க்	கிைடத் ள்ள .		

இந்தப்	ேபாட் க்கான	கைடசி	ேததி	15	 சம்பர்	2019.
விற்பைன	மற் ம்	அேமசான்	தளத்தில்	வந் ள்ள	அதிகமான	விமர்சனங்களின்
அ ப்பைடயில்	ஒவ்ெவா 	பிரிவி ம்	ஐந் 	 த்தகங்கைள	அேமசான்	நிர்வாகம்
ேதர்ந்ெத க் ம்.		அதன்	பிற 	அந்தப்	 த்தகங்கள்	ந வர்	பார்ைவக் ச்
ெசல் ம்.		அதிலி ந் 	 ன் 	 த்தகங்கைள	ந வர்கள்	ேதர்ந்ெத ப்பார்கள்.
	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட	 ன் 	மின் க் 	அேமசான்	பரி 	வழங் கின்றார்கள்.
உங்கள்	ஆதர 	எனக் த்	ேதைவ.

நீங்கள்	கணினி	பயன்ப த் பவராக	இ ந்தால்	கணினியில்	அேமசான்	கிண் ல்
ெசயலிைய	நி வி	அதன்	 லம்	ப க்க	 ம்.
உங்களிடம்	ஆன்ட்ராய்	அைலேபசி	இ ந்தால்	அதில்	கிண் ல்	ெசயலி	நி வி	அதன்
லம்	ப க்க	 ம்.

கிண் ல்	க வி	இ ந்தால்	அதன்	 லம்	ப க்க	 ம்.

இதன்	விைல	 பாய்	59.		
இந்தப்	ேபாட் யில்	ஏேதாெவா 	விைல	ைவத்தாக	ேவண் ம்	என்பதால்	இந்த
விைலைய	ைவத் ள்ேளன்.		உங்களிடம்	கிண் ல்	அன்லிமிட்	இ ந்தால்	நீங்கள்



இலவசமாகப்	ப க்க	 ம்.
உங்களின்	மகத்தான	ஆதரைவத்	த வீர்கள்	என் 	நம்பிக்ைக டன்
காத்தி க்கிேறன்.

இதில்	இ வைரயி ம்	வந் ள்ள	அைனவரின்	விமர்சனங்கைள ம்	தந் ள்ேளன்.
	நீங்கேள	 	ெசய் 	ெகாள்ள	 ம்.		கட்டாயம்	உங்களின்	ஆதர 	எனக் க்
கிைடக் ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் ண் .

இந்த	இைணப்பில்	வழியாக	நீங்கள்	 த்தகத்ைதப்	ெபற	 ம்.
5	 தலாளிகளின்	கைத	(தி ப் ர்	கைதகள்	Book	15)	(Tamil	Edition)	by	Jothi
G	ஜ...
https://www.amazon.in/dp/B07ZXJQH4T/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_O1q5Db6C38QXT
via	@amazonIN	

உங்கள்	விமர்சனங்கைள	எளிய	ஆங்கிலத்தில்	அேமசான்	தளத்தில்
எ திைவத்தால்	அ 	எனக் 	உதவியாக	இ க் ம்.
நன்றி ம்	அன் ம்.
ேஜாதிஜி

03.12.2019

இந்தியாவிற் ள்
https://www.amazon.in/
…/ref=cm_sw_r_wa_awdb_t1_wmQVDbKH6SV2…	

இந்தியாவிற் 	ெவளிேய
https://www.amazon.com/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%…/
…/ref=sr_1_2…	
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அற் தமான	எ த் 	நைட.

தி ப் ர்	நகரம்,	ஆைட	ெதாழிற்சாைலகள்,	அ வலகங்கள்,	மனித	மனங்கள்	என
இண் 	இ க் 	 ைல	 க் ,	அ 	ஆழம்	வைர	ெசன் 	ப த் 	வந்த
உணர்ைவப்	ெபற	 கிற .

ெதாழில்	 ைனேவார்	என்ப 	மிக	சாதாரணமான	ெசால்லாக	இ க்கலாம்.
ஆனால்	அந்தத்	ெதாழில் ைனேவார்,	எப்ப த்	ெதாழில்	அதிபர்களாக ம்,
ெதாழில்	சாம்ராஜ்யங்கைள	உ வாக் பவர்களாக ம்	வளர்கிறார்கள்.,	அப்ப
வளர	இ ட் ம்	ெவளிச்சத்தி ம்	எத்தைன	ஆயிரம்	ேஜா 	ைககள்	ஓய்
ஒழிச்சலின்றி	உைழக்க	ேவண் யி க்கிற 	என்பைதப்	பட்டவர்த்தனமாகக்
காட்டப்பட் க்கிற .

ஒ க்கக்	ேக 	ெதாழில்	 ைனேவாைர	எந்த	ஏற்றத்திலி ந் ,	அதள
பாதாளத்திற் த்	தள் கிற 	என்பைத

ஸ்திரீேலாலனாக	இ ந்த	 மார்	என்ற	 தலாளி	 லமாக ம்.,	ஓர்பாலின
ேசர்க்ைகயாளனாக	இ ந்த	மற்ெறா 	 தலாளி	 லமாக ம்	 றப்ப கிற .

மற்ெறா 	 தலாளியானவர்,
காண்டராக்டர்	மற் ம்	ெதாழிலாளர்க க் 	பண	விவகாரங்களில்	ஏமாற்
ேபர்வழியாக ம்,	லாபம்	மட் ேம	ேநாக்கமாகக்	ெகாண்டவராக ம்	 றப்ப கிறார்.

அப்ப ேய,	அைனத் 	நற் ணங்கள்	ெகாண்ட	 தலாளியாக	வந்தவ ம்,
30லட்சம்	 தல்	ேபாட் ,	ெதாழில்	ஆரம்பித் 	வளர்ந் 	வ ம்	ேவைளயில்
அெமரிக்க	லிபிய	உலக	அரசியலின்	ஆக்கிரமிப் களால்	நட்டம்	அைடந்தார்.
ஐந்தாவதாக,	ஒ 	 தலாளி.	அவர்	அதிகம்	ரிஸ்க்	எ க்காதவர்.	நாணயமாகத்
ெதாழில்	ெசய்பவர்.

70ேகா 	வைர	வர 	ெசல 	ெசய்பவர்.
அைனவைர ம்	மதிப்பவர்.
இப்ப த்	தான்	பணி ரிந்த	ஐந் 	 தலாளிகைளப்	பற்றி ம்	அவர்க டனான
அ பவங்கைள ம்,	மிக	நயமாக ம்	ஆனால்	அ த்தமாக ம்	பதிவிட் ள்ளார்,
இந் ைல	எ தியவரான	தி .ேஜாதிஜி.

100	பக்கங்களால்	ஆன	 த்தகம்,	அப்ப 	என்பதற் ள்	 ந் விட்ட .	ஆனால்



அதன்	தாக்க ம்	பிரமிப் ம்	நம்ைமத்	தி ம்பத்	தி ம்ப	தி ப் ைரேய	 ற்றி	வர
ைவக்கிற .

இந் ைலப்	பரிந் ைரத்தைமக் 	நன்றி,	Raja	Kesavan	!!!

	

	

	

	

	

	

	

	

	



2.	����	������
	

ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	அவர்கள்	எ திய	"5	 தலாளிகளின்	கைத"	வாசித்ேதன்.

RS	Prabu	என் ம்	வைலத்தள	நண்பர்	 லம்	இவ ைடய	பதி கைளப்	பார்த்
இவைர ம்	வைலத்தள	நண்பராக்கிக்	ெகாண்ேடன்.

வழக்கமாக	வாசிக் ம்	பழக்கம்	எனக் க்	கிைடயா .	ஆனால்	இந்தப்
த்தகத்ைத	ஒேர	 ச்சில்	வாசித் 	விட்ேடன்.	Narration	எளிதாக	வாசிக் ம்ப
இ ந்த .

க்கமான	விமர்சனம்:

This	book	takes	you	on	a	quick	tour	to	Thirupur.	Gives	a	cocktail	shot
about	the	Good	Bad	Ugly	and	also	Beauty	of	both	the	textile	business
environment	in	Thirupur	as	well	as	about	the	people	involved	in	it.

தி ப் ரின்	ஆயத்த	ஆைட	வணிகத்தின்	 ழ்நிைலகள்	மற் ம்	மக்கைளப்	பற்றிய
நல்லைவ,	ெகட்டைவ,	அசிங்கங்கள்	மற் ம்	அழ 	பற்றிய	ஒ 	அவியல்	பைடப் .

Good	Bad	Ugly	என்ப டன்	Beauty	என்பைத ம்	ேசர்த்ததன்	காரணம்	-
தி ப் ர்	பலப்பல	மக்க க் 	வாழ்வளித்த	ஊர்.	வாழ்க்ைக	வாழ	வாய்ப்
அவசியம்.	வாய்ப் 	வழங்கிய	வழங் ம்	ஊர்.

ேதனி	மாவட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	நான்	அங்கி ந் 	பல	 ம்பங்கள்	தி ப் ர்	ெசன்
நிமிர்ந் 	நிற்பைதக்	ேகட் க்கிேறன்.	உறவினர்க ம்	அங்ேக	உண் .	ஆனால்
அங்ேக	ெசன்ற 	ஒேர	 ைற	மட் ேம	-	தி ப் ர்	மின்	மயானத்தில்	"ெஜன்மம்
நிைறந்த 	ெசன்றவர்	வாழ்க..."	அ பவிக்க.	ஒேர	நாள்	என்றா ம்	எனக் ம்
தி ப் ரில்	வாழ்க்ைகப்	பாடம்	கிைடத்த .

ஆனால்	அந்த	ஆயத்த	ஆைட	உலகத்ைதப்	பற்றி	ெபரிய	அளவில்	 ரிதல்	இல்ைல.
இந்தப்	 த்தகம்	வாசித்தபின்	அ 	வந் விட்ட .

கற்பைன	பாவம்	ெகாஞ்சம்	மி தி	என்பதால்	வாசிக்க	வாசிக்க	ஆசிரியரின்
பின்ேன	நின் 	பார்த்தைதப்	ேபால	ஒ 	பிம்பம்	ேதான் கிற ,	விஜயாவின்
ேதாற்றம்	உள்பட-	மிைக	அல்ல	ᛖ
5	days	4	nights	trip	என் 	விளம்பரங்கள்	வ ம்	-	அ 	ேபாலத்	தி ப் ரின்	சந்
ெபாந் 	இண் 	இ க் களில்	இரண் 	மணி	ேநரத்தில்	ஒ 	 ற் 	 ட் ச்
ெசல்கிற 	கைத!
இத்தைன	 க்கத்தில்	இதற் 	ேமல்	ெசால்ல	வாய்ப்பில்ைல.



வி மாண் 	படம்	கதாபாத்திரங்கள்	ஒவ்ெவா வர 	ேகாணத்தி ம்
ெசால்லப்பட் க் ம்.	அ 	ேபால	இ 	தி ப் ர்	பற்றிய	ேஜாதிஜி	அவர்களின்
ேகாணம்.	பல	விஷயங்கள்	வி பட் ம்	ேபாயி க்கலாம்.	ெசால்லப்பட்ட 	வைரயில்
மிைக	 ைறந்த	ஒ 	ேநர்ைம	ெதரிகிற .

ெமாத்தத்தில்	ெசால்ல	ேவண் மானால்	தி ப் ர்	பனியன்	அணி ம்	மக்கள்	இைத
ஒ ைறேய ம்	வாசிக்க	ேவண் ம்.

என்னளவில்	ம ப 	வாசிப்ைப	ஆரம்பிக்க	இ 	ஒ 	 ண் ேகால்.	நன்றி
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சி வய 	 தேல	எனக் 	என்	வய 	ேதாழர்கைள	விட	சில	வய 	 த்தவர்கேள
அதிகம்	நட்பானவர்கள்.	அவர்கள்	ெசால் ம்	அ பவக்	கைதகேள	என்ைன
அதிகம்	ெச க்கியைவ.	கல்விக்	காலங்களில்,	 ஷன்,	பள்ளி,	கல் ரி	ேநரம்
ேபாக	அதிகமாய்	அங் 	இ ந்த 	அவர்க டன்	ெபா 	விஷயங்கைளப்
ேப வதற்ேக.	ேவைலக் ப்	ேபான	பின் ம்	எனக் 	அைமந்த	ேமேனஜர்கள்,
ேடேமஜர்களாக	இல்லாமல்	அண்ணன்களாகேவ	அைமந்தனர்.

பணியிடங்கைள	விட,	ைமதானங்களி ம்,	மைலேயற்றங்களி ம்,
ற் லாக்களி ம்	அவர்களிடம்	கற்றைவேய	மிக	அதிகம்.	ெப ம்பா ம்	அவர்கள்

ெசால்பைவ	 ய ராணங்கேள.	நீண்ட,	தனிைமயான	த ணங்களில்	மட் ேம,
மனதின்	அ வாரத்திலி ந் 	ைவரங்கைள	ெவட் 	எ த் த்	த வர்.	ேதால்விகள்,
உற கள்,	ெவற்றிகள்,	இனிய	த ணங்கள்	என	மனித	வாழ்வின்	பல	 கங்கைளக்
காட் ,	என்ைனப்	பண்ப த்தி ள்ளனர்.
இேத	பணிையச்	சிலர்	எ த் 	வழியாக ம்	ெசய்கின்றனர்.	தன
அ பவங்கைள ம்,	க த் கைள ம்,ச க்கல்கைள ம்,	கற்றல்கைள ம்	ஒளி
மைற மின்றி,	தனியான	த ணங்களில்	மனெமாத்தவர்களிடம்	பகிர்வ 	 லபம்.
ஆனால்	அவற்ைற	இைணயெவளியில்	எ தி	ெபா வில்	ைவப்ப 	ேஜாதிஜி
தி ப் ர்	அவர்க க் 	எளிதில்	சாத்தியமாகிற .

கணேநர	வாசிப் 	இன்பம்	த ம்	ச கவைலத்தள	அைலய க் ம்	இக்காலத்தி ம்,
சற்ேற	நீண்ட	வைலப்பதி கள்	ெதாடர்ந் 	எ ம்	ஒ 	சிலரில்	இவ ம்	ஒ வர்.
தமிழக	வரலா ,	அரசியல்	கட் ைரகள்	தாண் 	 ய	வரலாற்ைற ம்	ெதாடர்ந்
எ கிறார்.	ஒ 	ரிேமாட்	அண்ணனாகத்தான்	எனக் 	எப்ேபா ம்	ேதான் கிறார்.
பல	ேபர்கேளா 	பழகினா ம்	எனக் 	அ பவங்கைளப்	பகிரேவா,	அைசேபாடேவா,
பிறர 	அ பவங்கைள ம்,	பல	கைதகைள ம்	ேபசேவா	ேநரம்	வாய்ப்பதில்ைல.
அக் ைறைய	இவர 	எ த் கள்	ேபாக் கின்றன.

அண்ணன்	சமீபத்தில்	ெவளியிட் ள்ள	5	 தலாளிகளின்	கைத	மின் ல்,
அவர 	அ பவக்	 றிப் கேள.	தி ப் ரின்	வளர்ச்சிைய,	அதன்	உள்ேள	இ ந்
ஒ 	காரணியாக,	வாழ்ந் 	வ பவர்.	அவர்	கண்ட	ஐந் 	 தலாளிகைள	நமக்
அறி கம்	ெசய்கிறார்.	மண்ணாைச,	ெபான்னாைச,	ெபண்ணாைச	இவற்றிற்
அ ைமயானால்	என்னவா ம்	என்பைத	தனக்ேக	உரிய	பாணியில்	ெசால்லிச்
ெசல்கிறார்



இ 	ேபான்ற	அ பவக்	கைதக க் க்	கைதமாந்தர்களின்	ெபயர்
க்கியமில்ைல.	அவர்களின்	பழக்கங்கள்,	ெசயல்கேள	 க்கியம்.	அவ்வாேற

ெபரி ம்	ெபயர்கள்	இன்றி,	நம்	அ கில்	அமர்ந் ,	 ளக்கைரயிேலா,	ேகாயில்
மண்டபத்திேலா,	மைலேயற்றத்திேலா,	உடன்	அமர்ந் 	கைத	ெசால்வ 	ேபாலேவ
ெசால்லிச்	ெசல்கிறார்.
வாழ்க்ைக	எ ம்	ெபரிய	பரமபதம்	விைளயாட் ல்,	நற் ணங்கள்	எ ம்	சிறிய
ஏணிகைள ம்,	மண்ணாைச-ெபண்ணாைச-ெபான்னாைச	எ ம்	ெபரிய
பாம் கைள ம்,	வளர்த் க்	ெகாண் 	ேபா ம்	 தலாளிகள்,	ெவல்வ 	எப்ப ?
ெபரிய	ப ைன	உைடக்க	ஒ 	சி 	ஊசி ம்,	ஒ 	கப்பைல	 ழ்க க்க	ஒ 	சி
ைள ம்	ேபா ம்	என்பைத,	தான்	பணி ரிந்த	 தலாளிகளின்	கைதகள்	வழிேய

ெசால்கிறார்.

ஆர்எஸ்	பிர 	RS	Prabuஅவர்கள்	எ திய 	ேபால,	அண்ணன்	ேமலாண்ைம
ல்களாக	எ தினால்,	பாடப் த்தகங்கள்	ஆகேவ	ைவக்கலாம்.

ெதாழில் ைனேவார்	அைனவ ம்	ேஜாதிஜி	 ல்கைள	ஒ 	 ைற	ப த் 	வி வ
பல்ேவ 	அபாயங்களிலி ந் 	அவர்கைளக்	காத்தி ம்.	ெதாடர்ந் 	எ தி
ச கத்ைத	அ த்த	கட்டத்திற் 	நகர்த் ம்	 ன்ேனராக	விளங்கி	வர
ேவண் தல்க ம்,	வாழ்த் க்க ம்.
மின் ல்	இங்ேக	வாங்கலாம்	-
https://www.amazon.in/gp/product/B07ZXJQH4T	

https://www.amazon.in/gp/product/B07ZXJQH4T
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பத் 	வ டங்க க் 	ேமலாக	வைலத்தளத்தில்	எ தி	வ பவர்.	ேஜாதிஜி
தி ப் ர்..	காைரக் யிலி ந் 	டாலர்	சிட் க் த்	ெதாழில்	நிமித்தம்	ேபானார்.
சாதாரண	ேவைலயில்	ெதாடங்கி	இன் 	ஒ 	 தலாளியாக	உயர்ந்தி க்கிறார்.
அந்த	அ பவங்கைள	மின்	 லாக	எ தி	ெவளியிட் க்கிறார்.	அ பவம்
என்றா ம்	ஆவணத்தன்ைம	இல்லாமல்	நாவல்	ேபால்	வி வி ப்பாகேவ	ேபாகிற .
அ ம்	அவர்	பணியாற்றிய	 தலாளிகளின்	ேகரக்டர்கள்	அட்டகாசம்..
தி ப் ரின்

வணிகத்தன்ைம	,பின்னலாைட	உற்பத்தி	,மார்க்ெகட் ங்	,ஏற் மதி	என்
சகலத்ைத ம்	பிரித் 	ேமய்ந்தி க்கிறார்	என்ேற	ெசால்ேவன்.	வாழ்த் க்கள்
ேஜாதிஜி
வளர்ந் 	வ ம்	ெதாழில்	 ைனேவார்	அவசியம்	வாசிக்க	ேவண் ய	ைபபிள்	இந்த
ல்�

பி.

ெவ ம்	ைகயால்	 ழம்.	வாயால்	வைட	.	 டப்	பழகினவன்	,ெசாந்த	பந்தம்	இப்ப
எவனாயி ந்தா ம்	ஈரத் ணி	ேபாட் க்	க த்த க் ம்	 பாக் ர்
ெதாழிலதிபர்கள்	..இைதப்	ப த்தா ம்	 த்தி	வரா ..	எனேவ	இந்த	 ைல
வாசிக் ம்	ேநரத்தில்	இன் ம்	எவன்	 ையக்	ெக க்கலாம்	என்

ம்பத் டன்	ஆேலாசிக்க ம்
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ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	அவர்கள்	எ தி	அேமசான்	கிண் லில்	ெவளியிட் ள்ள	‘ஐந்
தலாளிகளின்	கைத,’ைய	ேநற்றிர 	வாங்கி	வாசித்ேதன்.

தி ப் ர்	ஆயத்த	ஆைட	 தலாளிகளின்	கைதையப்	ேப ம்	 த்தகமி .
இந் லின்	ஆசிரியர்	தி ப் ர்	ஆைட	நி வனங்களில்	கடந்த	27	ஆண் களாகப்
பணி ரிந்த	அ பவம்	ெபற்றவர்.	இவர்	ஆைடகைள	அள 	பார்த் ப்	பிரிக் ம்
சாதாரணப்	பணியில்	ேசர்ந் ,	க ைமயான	உைழப்பின்	 லம்,	ப ப்ப யாக	ெபா
ேமலாளர்	பதவி	வைர	உயர்ந்தவர்.
ெதாழிற்	 ைறயில்	பணியாற்றிய	அ பவங்கள்	 லம்,	தாம்	ெபற்ற
ப ப்பிைனகைள ம்,	வாழ்வியல்	உண்ைமகைள ம்	ெதா த் 	 லாக்கித்
தந் ள்ளார்.	 திதாகத்	ெதாழில்	 வங்க	வி ம் ம்	இைளய	தைல ைறக் ,
மிக ம்	பய ள்ள	 ல்.	அ பவம்	தாேன	சிறந்த	ஆசான்!

“உங்கள்	தைல ைறகைளத்	ெதாழில்	 ைனேவாராக	மாற் ங்கள்;	மாற
உத ங்கள்;	அப்ப ெயா 	எண்ணம்	உ வானால்,	இந்த	 க் க்	கிைடத்த
அங்கீகாரமாகக்	க ேவன்,”	என் 	 ைரயில்	 றி ள்ளார்.	அவர்	உயர்ந்த
எண்ணம்	ஈேடற	வாழ்த் கள்!

1980	ல்	தி ப் ரில்	பின்னலாைட	வர்த்தகம்	ெசழிக்கத்	 வங்கிய 	 தல்
தற்காலம்	வைர,	அங் 	ஏற்பட் ள்ள	மாற்றங்கைளச்	 ைவப்பட	விவரித் ள்ளார்.
ெதாழில்	நகரமான	தி ப் ர்	வரலாற்ைற	ஆவணப்ப த் ம்	 தல்	 யற்சி	இ .

“ெதாடக்கத்தில்	உள் ர்	கிராம	மக்கள்	ேவைல	ெசய்தனர்;	ஆனால்	இன்
தமிழினம்	சாராயத் க் 	அ ைமயாக,	வட	மாநிலத்தவர்	ெப ம்பான்ைமயாக
ேவைல	ெசய்கின்றார்கள்;	மாதந்ேதா ம்	20000	ேபர்	வடக்கிலி ந்
வ கிறார்கள்!	5	லட்சம்	ெதாழிலாளர்கள்	வா ம்	ஊரில்	ஒ 	ஈஎஸ்ஐ
ம த் வமைன	 ட	இல்ைல;	சாயக்	கழி கைள	ெநாய்யல்	ஆற்றில்	விட்
அதைன	நஞ்சாக்கிப்	பாழ்ப த்திவிட் ,	தற்ேபா 	பயன்படாத	ஆழ் ைளக்
கிண களின்	 லம்	 மியி ள்ேள	அ ப் கிறார்கள்”	ேபான்றைவ
அதிர்ச்சியளிக் ம்	ெசய்திகள்.
வாசிக்க	எளிதான	ஆற்ெறா க்கான	நைட.	ஒேர	 ச்சில்	வாசித்

த் விட்ேடன்.

அேமசான்	ேபாட் யில்	ெவற்றி	ெபற	 ல்	ஆசிரிய க் 	வாழ்த் க ம்,
ன் ட் ய	பாராட் க ம்!



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



6.	Dharmar	Dharmarr
	

ேதாழர்	ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	அவர்களின்

5	 தலாளிகளின்	கைத	ேநற் 	ப க் ம்	வாய்ப் 	கிைடத்த .

தன் ைடய	அ பவத்ைத ம்	அவரின்	தி ப் ர்	வாழ்க்ைக	ேபாராட்டத்ைத ம்
நயம்பட	எ தி ள்ளார்.அத் டன்	தி ப் ரின்	வளர்ச்சி ம்	அதன்	வீழ்ச்சி ம்
பற்றிய	விபரங்க ம்	உண் .

தி ப் ரில்	இ க் ம்	அல்ல 	இ ந்த	நபர்க க் 	இந்த	யதார்த்தம்
ஆச்சரியத்ைதக்	ெகா த்தி க்கா 	ஆனால்	இன் ம்	நிைறய	உண்ைமகைள
எ தியி க்கலாம்	என்ேற	ேதான் ம்.

அைனத் ம்	அரசியல்	என்ப 	தான்	நிஜம்.	சாராயக்கைட	வ மான ம்,	GST
வ மான ம்	இல்ைலெயன்றால்	இந்த	மத்திய,	மாநில	அர கள்	தி ப் ர்	பனியன்
கம்ெபனிகள்	ேபால	ெநா ந் 	ேபாய்	திவாலாகி	இ க் ம்	...
தி ப் ரின்	பிரம்மாண்டமான	வளர்ச்சிக் த்	தனிநபர்களின்	பாத்திரம்
மிகக் ைற 	அ 	ேபால	பனியன்	கம்ெபனிகளி ம்	தனிநபரின்	உைழப்பால்
வளர்ச்சிையச்	சாத்தியப்ப த்த	 யா 	என்பைத ம்	ஆனால்	தனிநபர்களின்
ேபாக்கிரித்தனத்தால்,	உைழப் 	ேசாம்ேபறிகளின்	ஏமாற் த்தனத்தால்	கம்ெபனிகள்
அழிந் வ வைத ம்	தன் ைடய	எ த்தில்	உணர்த்தி ள்ளார்.
சிலவரிகைளப்	ப த்த	ேபா 	ெகாஞ்சம்	ெந டலாகேவ	இ ந்த 	ெசக்கிங்
,ைகம ,ெடய்லர்	,அ வலக	உதவியாளர்களாக	வ ம்	விஜயாக்கள்	ேசாரம்	ேபாவ
அவர்களின்	பாலியல்	ேதைவக் 	அல்ல	தங்கள்	 ம்பத்தின்	வ ைமையப்
ேபாக்க	உைழக்க	வந்த	இடத்தில்	ெகா க் ம்	ஆணாதிக்க	வக்கிரத்திற்காகத்
தான்.

2019	ல்	தி ப் ர்	எப்ப த்தான்	உள்ள ?

இதில்	ேதாழர்	இன்ைறய	நிைலைமகளில்	10%	தான்	 றி	இ க்கிறார்	தற்காப்
நிைல	என் 	ேதான் கிற .

வில்	வள் வர்	 றிய,	'" யற்சி	தன்	ெமய்	வ த்தக்	 லி	த ம்	'"	என்பைதக்
றி	 த் ள்ளார்.

இைத ம்	தாண் 	எனக் த்	ேதான்றிய 	மார்க்ஸ்	 றியப 	*உலக
ெதாழிலாளர்கேள	ஒன் 	ேச ங்கள்	.....*
என்ப 	ேபால



சி 	 தலாளிகேள	ஒன் 	ேச ங்கள்	அப்ேபா 	தான்	நாம்	ேபாண் யாகாமல்
ெதாழில்	ெசய்ய	 ம்	*	என்ப 	தான்.

வாய்ப்பி க் ம்	ேதாழர்கள்	இப் த்தகத்ைதப்	ப ங்கள்.

	

	

	

	

	

	

	

	

	



7.		Ramachandra	Krishnamoorthy
	

வாழ்க்ைகயில்	ெவற்றியைடய	வி ம்பாதவர்	யார்	?	ஆனால்	 தலில்	ெவற்றி
என்றால்	என்ன	?	ெப ம்	பணம்	ேசர்ப்பதா	?	அப்ப 	என்றால்	எந்த	அள 	பணம்
இ ந்தால்	ெவற்றியாளன்	என் 	ெசால்லலாம்	?	பணம்	ேசர்ப்ப 	என்றால்	அதைன
எப்ப 	ேவண் மானா ம்	ேசர்க்கலாமா	?	இல்ைல	 கேழா 	இ ப்பதா?	பல க் த்
ேதர்ந்தவராக	இ ப்பதா	?	இ தான்	ெவற்றி	என் 	ஏதாவ 	அள ேகால்	உள்ளதா
?

ெவற்றிெபற்ற	ஆ க் ப்	பின்	ெபண்	இ க்கிறாேளா	இல்ைலேயா	என்ப
எனக் த்	ெதரியா .	ஆனால்	ெவற்றிெபற்ற	ஒவ்ெவா 	ஆ க் ப்	பின்னா ம்
ெவற்றிையத்	தக்கைவக்காத	பலர்	இ ப்பார்கள்	என்ப 	உண்ைம.
ஒ 	நி வனம்	வீழ்ச்சி	அைடவ 	என்ப 	திறைமயற்றவர்களால்	ஒ ேபா ம்
நடப்பதில்ைல,	ஏெனன்றால்	திறைமயற்றவர்கள்	அப்ப யான	 கைள	எ க் ம்
இடத்திற் 	வர	 யா .	ஆனால்	ெவற்றி	ெபற் 	அதனால்	ஏற்ப ம்	மமைத,	தான்
ெசய்வ 	எல்லாேம	சரியாகத்தான்	இ க் ம்	என்ற	தவ தலான	க த் ,
அதனால்	மற்றவர்கள்	 ம்	அறி ைரைய	ஏற்காத	மனப்ேபாக் ,	ெபண்,	 கழ்,
பதவி,	அங்கீகாரம்	என்ற	ேபாைதகளில்	பாைத	மா வ 	இ தான்	பல
நி வனங்கள்	வீழ்வதற் க்	காரணிகளாக	இ க்க	 ம்.
ப ப் 	 த் விட் 	ெசட் நாட் லி ந் 	கிளம்பி	தி ப் க் 	வந் 	ேசர்ந்
அேநகமாக	 ப்பதாண் க க் 	அங்ேகேய	பல	நி வனங்களில்	பணியாற்றிய
அ பவம்	ேஜாதிக் .	அ மட்டத்தில்	ெதாடங்கி	நி வனத்தின்	தைலைமப்
ெபா ப் 	வைர	வளர்ந் 	இன் 	 யமாகத்	ெதாழில்	ெசய் ம்	வாழ்க்ைகயில்	தான்
கடந் வந்த	ெதாழில்	நி வனங்கள்	அதன்	உரிைமயாளர்கள்	பற்றிய	ஒ 	 க்
ெவட் 	ேதாற்றம்	இந்த	 ல்.	அவ க்ேக	உரித்தான	பழகிய	களம்,	அதனால்
அ த் 	ஆ 	இ க்கிறார்.

தில் ல் 	படத்தில்	ரஜினி	ேப ம்	வசனம்	ஒன் 	உண் 	"	நான்	ஒேர	ஒ
ெபாய்ையத்தான்	ெசான்ேனன்,	அ தான்	தாய்	ெபாய்,	அதன்	பிற 	அ ேவ	 ட்
ேபாட் க்	 ட் 	ேபாட் 	இதைனப்	ெபாய்கள்	ஆகிவிட்டன"	என்பார்.	அேததான்
வாழ்க்ைக ம்	ெப வாரியான	மனிதர்கள்	ஒேர	ஒ 	தவைறதான்	ெசய்கிறார்கள்,
ஆனால்	அதன்	பிற 	அ 	மீளேவ	 யாத	ஒ வழிப்	பாைதயாக	மாறி	வி கிற .

எ 	சரி	எ 	தவ 	என் 	மக்க க் த்	ெதரியாதா	என்ன	?	ெதரி ம்தான்,
ெதரிந்ேத	ெதரி ம்	தவ கள்தான்.	சீட் க்கட் 	ேபாலச்	சாம்ராஜ்யங்கள்	சரிந்
வி கின்றன.	 ம்மாவா	ெசான்னான்	தீ ம்	நன் ம்	பிறர்தர	வாரா	என் .



இந்தப்	 த்தகத்தில்	வ ம்	 தலாளிகைள ம்,	அவர்கேளா 	உள்ள	ஆட்கைள ம்
நா ம்	நம்	வாழ்க்ைகயில்	கடக்காமல்	வந் 	இ க்கேவ	 யா .	சில	ேநரங்களில்
நாேம	அவர்களாகக் ட	இ ந் 	இ ப்ேபாம்.	அதனாேலேய	ப ப்பவர்கள்	தங்கைள
இந்தப்	 த்தகத்தில்	கண்டைடவ 	மிக	எளி .

சமகால	வாழ்க்ைகையப்	பதி 	ெசய்வ 	என்ப 	ஒன் .	ஆனால்	ேஜாதிஜி
அதைனத்	தாண் ,	தி ப் க்ேக	உண்டான	ஏதாவ 	ஒ 	 க்கியமான	சிக்கைல
ைமயப்ப த்திேயா	அல்ல 	தி ப் ர்	ெதாழிலதிபர்கள்,	ெதாழிலாளிகள்,	சார்
நி வனங்கள்	இவற்றிலி ந் 	உலகம்	கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ய	ஏதாவ 	ஒ
பாடத்ைதப்	பற்றிேயா	எ த	ேவண் ம்	என்பைத	என 	ேவண் ேகாளாக
ைவக்கிேறன்.

நல்ல	 யற்சி	நண்பேர,	 த்தகம்	நன்றாக	வந் ள்ள .

வாழ்த் கள்
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ேஜாதிஜின்	 திய	 த்தகமான	5	 தலாளிகளின்	கைத,	amazon	pen	to	publish
2019	Tamil	competition	ேபாட் யில்	பங்ெக ப்பதற்காகேவ	எ தப்பட் ந்த .
Kindle	E-book	ஆக	மட் ேம	ெவளியாகி	இ ப்பதால்	 தன் ைறயாய்	Kindle
for	Pc	 லம்	வாசிக்க	ேவண் யதாகிவிட்ட .

ஒ 	 தலாளி,	தன 	ெவற்றிக்கான	வாய்ப்பிைன,	ஒவ்ெவா 	நிகழ்வி ம்	எப்ப க்
கண் பி த் ,	அதைனத்	தன்	 ன்ேனற்றத்திற் ப்	பயன்ப த்திக்ெகாள்கிறார்
என்கிற,	தன்	 ணத்ைதேய	அ பவமாக	எ தி	இ க்கிறார்.	இந்தப் த்தகம்
அவர 	பலவ டத்	ெதாழில்	அ பவங்களின்	காரணமாக,	அ த்த
தைல ைறக் ச்	சிறந்த	வழிகாட் யாய்	பயன்ப ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.
அ த்த	தைல ைற	என்ப 	ந த்தர	மக்களான	 ைசச்	ச கம்	என்
ேஜாதியினால்	வர்ணிக்கப்பட்ட,	நம்	இக்கால	இளம்	சி ெதாழில்	 ைனேவார்
என்பதாகக்	ெகாண்டால்,	இப் த்தகம்	அவர்க க்காகேவ	எ தப்பட் க்கிற .

இர 	என்ற	ஒன் 	இ ப்பதால்தான்	பகைலப்பற்றி ம்,	ஒளிையப்	பற்றி ம்,	அதன்
ேதைவையப்	பற்றி ம்	ேபச	ேநரி கிற .	ஒளியின்	அவசியத்திற் ,	இரைவப்	பற்றிப்
ேபசிேய	ஆகேவண் ம்.	ஆனால்	உலகம்	நம்ைம	எதிர்மைறயாளன்	என்ேற	 த்திைர
த் ம்.	பாைதயில்	உள்ள	பள்ளங்கைளப்	பற்றிப்	ேப வ ,	இலக்கிைன	ேநாக்கிய

பயணம்	ெவற்றியாக	 ய	ேவண் ம்	என்ற	அடங்கெவாண்ணா	ஆர்வம்	மட் ேம
காரணம்.	ேஜாதிஜியின்	எ த் களில்	இைதக்	காண்கிேறன்.

இன்ைறய	காலகட்டம்,	வாழ்க்ைக	என்ப 	பணம்	சார்ந் ,	சற் 	க னமாக
மாறிவிட்ட	 ழலி ம்	 ட,	ெசாந்த	உைழப்பினால்	ேசர்த்த	 தலீ 	இல்லாமல்,
எதாவ 	பரம்பைர	அல்ல 	தாய்தந்ைதயின்	ெசாத்திைன	விற் வ ம்	பணம்,
அல்ல 	யாரிடேமா	மிைகப்ப த்திக்	 றி,	 தலீட் ைன	கவர்ந் 	ஆரம்பிக்கப்ப ம்
ெதாழில்கள்	எனத்	 தியன	 வங்கப்ப ம்	காலமாக	மாறிவிட்ட .

அேதசமயம்,	ஏற்கனேவ	அந்தந்தத்	 ைறயில்	இ ப்பவர்கள்	தங்கள்	நி வனத்ைத
ேமம்ப த்தி,	 திய	இயந்திரங்கள்,	 திய	கட்டைமப் 	என் 	ஆரம்பித்தா ம்
பைழய க் 	மாற் 	அல்ல 	நிர்வாக	வசதிக்காக	ஒ ங்கிைணத்தல்	என்ேற
மாற்றங்கைளச்	ெசய் 	ெகாண் ம்	இ க்கின்றனர்.	இ 	மற்றவர்கள்	பார்ைவயில்
அ ர	வளர்ச்சி	என்பதாகேவ	ேதான் கிற .

இத்தைகய	இன்ைறய	 ழலில்,	 திய	ெதாழில் ைனேவாைர	வரேவற் ,	நீங்கள்
க் ள்	ெசல் ம்ேபா ,	ஆரம்பிக்கேவண் ய	இடம்	கைடசி	அத்தியாயம்.

அைத,	 தலில்	ஒ ைற	ப த் விட் ,	பின்னர்	 ைல	 தலிலி ந் 	ப க்க



ஆரம்பி ங்கள்.	இப்ேபா 	கைடசி	அத்தியாயம்	 லம்	ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	பனியன்
ெதாழிலின்	மீ ம்,	 திய	ெதாழில்	 ைனேவார்களின்	மீ ம்	ெகாண் ள்ள
அக்கைற	எளிதில்	விளங் ம்.
மார்	இ ப 	 ப்ப 	வ டங்க க் 	 ன்	இ ந்த	தி ப் ைர	 ல்	கண் ன்ேன

நி த்திவி கிற .	பணியிடங்களில்	காமம்	என்ப 	இப்ேபா 	சற்
நாகரீகமைடந் 	பணியிடத்திற் 	ெவளிேய	என்பதாக		வரேவற்கத்த ந்த	மாற்றம்
நிகழ்ந் விட்ட .	காரணம்	Buyerரின்	விதி ைறகள்	பின்பற் வதற்காக ம்,
நிர்வாகக்	காரணங்க க்காக ம்	எல்லா	இடங்களி ம்	Camera	மாட் 	இ ப்ப ,
க்கிய	மாற்றம்.

ெதாழில்	நி வனங்கள்	ெப ம்பா ம்	Buyerரின்	விதி ைறகள்,	அதற்கான	ஆைட
உற்பத்திச்	 ழல்,	இன்ன	பிற	வசதிகள்	நிைறேவற் வ 	என்ப 	ேவப்பங்காயாக
இறந்தகாலம்	 லில்	ெசால்லப்பட் க்கிற .	தற்ேபாேதா,	வசதிகைள	வி ம்பி
ஏற்ப த்தி,	Buyer	வ வாரா	என் 	காத்தி க் ம்	காலமாக	மாறிவிட்ட	 ழலில்,
திய	ெதாழில்	 ைனேவார்,	தன்ைன	எப்ப ெயல்லாம்	தயார்ப்ப த்திக்	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என்பதற்கான	வழிகாட் யாக	இந் ல்	அைமந்தி க்கிற .

எப்ப ெயல்லாம்	இ க்கக் டா 	என்பைத,	பகைல,	ஒளிையச்	ெசால்வதற்காக
இரவிைனப்பற்றி	விளக் வ ேபான் 	ெசால்லியி க்கிறார்.	இந்த,	தவிர்க்கப்பட
ேவண் ய	மனப்பான்ைம,	 ணங்கள்	என்பைவ,	பனியன்	ெதாழி க்
மட் மானதல்ல,	எந்தத்	ெதாழிலானா ம்	ெபா ந் ம்.
	

டேவ,	நாம்	ெதாழில்	ெசய்ய	இறங் ம்	களமான	தி ப் ர்,	தி ெரன	வளர்ந்த
நகரம்.	திட்டமிடப்பட் 	வளர்ந்ததல்ல.	அதற் ச்	சற் ம்	 ைறயாத	நம்	அர கள்,
ெதாழி க் ச்	ெசய் 	ெகா க் ம்	வசதிகள்.	அைதக்	ேகட் 	வாங் ம்
அைமப் க க் ள்	கட்சிகள்	 ந் ெகாண் 	ஒற் ைமயின்றி	 ரல்	ஓங்கி
ஒலிக்காவண்ணம்	பார்த் க்	ெகாள்கின்றன.

இைதெயல்லாம்	மீறி	ெதாழிலின்	வளர்ச்சிக்கான	நைட ைறகள்,	 றிப்பாக
ஏமாற் ம்	ைபயர்களிடம்	பணம்	வ லிப்பதற்கான	வழிகாட் தல்கள்,
எச்சரிக்ைககள்	என	இளம்	தைல ைறயினரின்	பாய்ச்சல்கள்தான்	தி ப் ர்
மீண் ம்	 ன்ைனவிட	உத்ேவகத்ேதா 	எ ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய,	நமக் 	மிச்சம்
ைவக்கின்ற .

தி ப் ரின்	ெதாழிலில்,	அப்ப ேய	ெதாடர்கிற	இரண்டாம்	தைல ைறயினர்
மிகக் ைற .	ஆனால்	 திய	தைல ைறயினர்	வ ைக	அதிகம்.	அவர்களின்
ெவற்றி	சதவீதம்	அதிகரிக்கேவண் ம்	என்ற	அக்கைறைய	மட் ேம,	இந்த	 லில்
நான்	பார்க்கிேறன்.	வாழ்க்ைகயில்	 ன்ேனறத்	 க் ம்	ஒவ்ெவா வ க் ம்,



எந்தவ விேல ம்	இந்த	 ல்	உத ம்	என்ப 	உ தி.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



9.		J	P	Josephine	Baba
	

இன் 	நண்பர்	ேஜாதிஜியின்	 த்தகத்ைத	வாசித் 	 த்ேதன்.

ைன ,	கற்பைன	கவிைத	கைத	எ த்தின்	மத்தியில்	ச கத்தின்	வளர்ச்சிக்
ெக ம்பாக	இ க் ம்	வியாபாரம்,	ெதாழில்	சார்ந 	இயங் ம்	மனிதர்களின்

வாழ்க்ைகைய	எ தியி ப்ப 	மிக ம்	பாராட் த க் ரிய .

நாம்	அணி ம்	உைட	அதில்	ெபா த்தியி க் ம்	ெபாத்தான்,,	அள 	ேலபல்	,
ைதய்ப்பவர்கள்,	ெபட் யில்	அ க் பவர்கள்	என	மனிதர்களின்	அயராத	உைழப் 	,
யர்	மி 	வாழ்க்ைக	எல்லாம்	ஒ 	திைரப்படத்தில்	காண்ப 	ேபால	இ ந்த .

தலாளிகளின்	 ணாதிசயங்கள்	அவர்கள்	ெவற்றிையப்	பாதிப்ப ம்	அறம்
சார்ந் 	இயங் ம்	ெதாழிலதிபர்கள்	எனப்	பல	வைகயான	 தலாளிகள்	அவர்கள்
நடவ க்ைககள்	வியாபாரத்ைத	எவ்வைகயில்	உயரத்தி ம்	அதல	பாதாளத்தி ம்
தள் கிற 	எனக்	காணலாம்.

நான் 	ேப க் 	ேவைல	ெகா க்க	ேவண் ம்	தா ம்	ெதாழில்	 கவராக
ேவண் ம்	என	வி ம் ம்	இளம்	தைல ைற	வாசிக்க	ேவண் ய	 த்தகம்.
இன்ெடர்ெநட்	இல்லாத	காலம்	 வங்கி	தற்கால	ஜிஎஸ் 	காலம்	வைர
விவரித் ள்ளார்.
ஒ 	ெதாழில்	சார்ந் 	இயங் பவராக	இ ந்தா ம்

தி ப் ரி ள்ள	இயற்ைக	பிரச்சைன	ெதாழிலாளிக க் க்	கிைடக்க	ேவண் ய
யி ப் 	ம த் வ	வசதி	இன்ைம,	மக்களின்	தரமற்ற	வாழ்க்ைக
ழைலக் றித் ம்	 றிப்பிட் ள்ளார்.

ஒேர	நாளில்	தங் 	தைடயின்றி	 வாரசியமாக	வாசிக்க	ைவத்த	 த்தகம்.
வாழ்த் க்கள்	நண்பேர.
	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



10.		Sriram	Narayanan
	

நண்பர்	ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	அேமசான்	ெபன்	 	பப்ளிஷ்	ேபாட் க்காக	எ திய
த்தகம்.	நான்	ஆன்ைலனில்	ப த்த	 தல்	 த்தகம்.	இ ேவ	என்	 தல்	 த்தக
விமர்சம ம்	 ட.	என்	விமர்சனம்	மாதிரி	இல்லாமல்	 த்தகம்	அ ைமயா
இ க்கிற .	நண்பர்கள்	அைனவ ம்	ட ன்ேலாட்	பண்ணி,	ப ங்க,	மறக்காமல்
5ஸ்டார்	ரிவ் ம்	தந் ங்க.

ேவகம்,	ேவகம்	&	ேவகம்	-	ேஜாதிஜியின்	இப் த்தகத்ைத	 ன்ேற	வார்த்ைதகளில்
விவரிக்கச்	ெசான்னா ம்	ஒேர	வார்த்ைதைய	 ன் 	 ைற	உபேயாகித்
விவரிப்ேபன்.	இ தான்	எனக் 	கிண் லில்	 தல்	 த்தகம்.	காகிதப்	 த்தகத்தின்
காதலனான	எனக் 	கம்ப் ட்டரில்	ப ப்ப 	பரிச்சயமில்ைல.	நண்பர்	ேஜாதிஜியின்
த்தகமாச்ேசன் 	ப க்க	ஆரம்பித்ேதன்,	ஒேர	 ச்சில்	ப த் ம்	 த்ேதன்.
ேவகேம	இதன்	மிகப்ெபரிய	பலம்,	பலவீனம்	என் ம்	ெசால்லலாம்	-	ஒ 	சில
இடங்களில்	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	ேநரம்	எ த் 	விவரித்தி க்கலாேமா	என்
எண்ண	ைவக்கிற .

ேஜாதிஜியின்	தி ப் ர்	வாழ்க்ைக	ஒ 	Manufacturing	Exporting	Full	Life
Cycle	வாழ்க்ைக	-	அ மட்டத்திலி ந் 	ஆரம்பித் 	ஒ 	 னிட்	 தலாளி	ஆ ம்
வைர	அவர்	அைனத்ைத ம்	ெசய்தி க்கிறார்	-	அைத	இப் த்தகத்தின்	வாயிலாக
நம்	கண்	 ன்ேன	ெகாண் 	வந் 	நி த்தியி க்கிறார்.	இப்பயணத்தில்	இவைர
இயக்கிய	/	இவர்	இயக்கிய	ஐந் 	 தலாளிகள்	பற்றி ம்,	அவர்களின்
ணாதிசயங்கள்	பற்றி ம்	ேஜாதிஜி	அழகாக	எ தி ள்ளார்.
க்க	 க்க	இவ ம்	5	 தலாளிக டன்	பயணப்பட் ப்பதால்	“	5

தலாளிக ம்	நா ம்”	என் 	 டப்	ெபயரிட் க்கலாம்

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



11.		����
	

தி ப் ைரச்	ேசர்ந்த	வைலப்பதிவர்	(Blogger)	ேஜாதிஜிைய	பற்றிப்	பல க் த்
ெதரிந் 	இ க் ம்.

இத்தளத்ைத	Blog	சாராத	ெபா 	வாசகர்கள்	தான்	அதிகம்	ப க்கிறார்கள்
என்பதாேல	இந்த	அறி கம்,	மற்றப 	வைலத்தளத்ைதத்	ெதாட ம்
அைனவ க் ம்	ேஜாதிஜிையத்	ெதரி ம்.
ஏராளமான	 த்தகங்கள்	சரமாரியாக	எ தித்தள் வார்.	அதாவ 	ஒ 	கட் ைர
எ கின்ற	மாதிரி	ஒ 	 த்தகத்ைதேய	எ தி	வி வார்.	எப்ப டா	இத்தைனைய
எ தித்	தள் றா !	நம்மால்	ஒ 	 த்தகத்ைதேய	எ த	 யைலேய	என்
நிைனப்ேபன்	.

சில க் த்	ெதரிந் 	இ க்கலாம்,	தற்ேபா 	‘Amazon	Kindle’,
எ த்தாளர்க க்கான	 த்தகப்	ேபாட் ைய	அறிவித் ள்ள ,	பரி 	ஐந் 	லட்சம்!

த்தகம்	 ட	எ தி	விடலாம்	ஆனால்,	ேபாட் க்கான	விதி ைறகளில்	உள்ள
ஓட்ைடகைள	மீறிப்	பிரபலம்	இல்லாத	திறைமயானவர்	ெவற்றி	ெப வ 	க னம்.
இப்ேபாட் க்காக	நண்பர்	ேஜாதிஜி	எ திய	 த்தகேம	–>	5	 தலாளிகளின்	கைத.
த்தகத்தின்	 க்கம்	என்னெவன்றால்,	1992	ல்	தி ப் க் 	வ ம்	ேஜாதிஜி,
பின்னலாைட	 ைறயில்	எவ்வா 	தன 	பாைதைய,	பல்ேவ 	வைகயான
மக்கைள,	பிரச்சிைனகைளக்	கடந் ,	ெதாழில் க்கங்கைளக்
கற் க்ெகாண் 	எப்ப 	 ன்ேனறி	வந்தார்	என்பேத!

உங்க க் த்	தி ப் ர்	பின்னலாைட	பற்றிய	தகவல்கள்	பற்றி	எ ேம	ெதரியா
என்றா ம்,	இப் த்தகத்ைதப்	ப த்தால்	பல	விஷயங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள

ம்.	ஓ!	இவ்வளேவா	விஷயம்	இ க்கா!	என் 	வியப்பைடயலாம்.
திதாக	அ ம்	இளம்வயதில்,	அ பவம்	இல்லாமல்	ஒ 	 ைறக் 	வ ம்	ேபா
ஏற்ப ம்	இன்னல்கள்,	ஏமாற்றங்கள்,	பலரின்	ஒ க் தல்கள்,	விமர்சனங்கள்,
அவமானங்கள்	என் 	ஒ 	சராசரி	நபர்	எதிர்ெகாள் ம்	பிரச்சைனகைள
விளக்கமாகக்	 றி ள்ளார்.
நா ம்	21	வயதிேலேய	பணிக் 	வந் 	விட்டதால்	(நான்	கல் ரி	ெசல்லவில்ைல)
இவர 	அ பவங்கைள	என்னால்	 க்க	உணர	 ந்த .

இன்ெனான் ,	என் ைடய	ெபரியப்பா	மக ம்,	இேத	பின்னலாைட	 ைறயில்
தான்	சி 	நி வனம்	நடத்தி	வ கிறார்	என்பதால்,	ேஜாதிஜி	 றியைத	என்னால்



என்	அண்ணன்	 றியேதா 	ஒப்பிட் ப்	பார்க்க	 ந்த .

இதில்	உள்ள	சில	பிரச்சைனகைள ம்	 ன்ேப	அறிந் 	இ க்கிேறன்	என்பதால்,
த்தகத்ேதா 	என்னால்	ெபா ந்த	 ந்த .

பின்னலாைட	 ைறயில்	உள்ள	பாலியல்	ெதாந்தர கைள ம்	அவற்ைறத்	தான்
எவ்வா 	எதிர்ெகாண்ேடன்	என்பைத ம்	விளக்கமாகேவ	 றி ள்ளார்.	இவற்ைற
ெராம்ப	விளக்கமாகக்	 றாமல்,	ேமேலாட்டமாகக்	 றி	இ ந்தால்	சிறப்பாக
இ ந் 	இ க் ம்.
பாலியல்	பிரச்சைனகள்	எங்ேக	தான்	இல்ைல!	அைனத் த்	 ைறகளி ம்	அந்தந்த
ைறக்ேகற்ப	நடந் ெகாண் 	தான்	உள்ள .	எனேவ,	என்னதான்	மற்ற

தகவல்கள்	பல	இ ந்தா ம்,	ப த் 	 த்தவர்க க் 	மற்றவற்ைற	விட	இைவேய
மனதில்	அ த்தமாக	நிைலத் 	நிற் ம்.
அ பவம்	இல்லாமல்	ெதாழிைல	ஆரம்பிக் ம்	சிலர்	 வக்கத்தில்	இ ந்த	வரேவற்
காரணமாக,	சி 	 தலீட் ேலேய	அதிக	இலாபத்ைதப்	ேபாட் யில்லாததால்	ெபற்
உள்ளார்கள்.

எளிைமயாகப்	 ரி ம்	ப 	 ற	ேவண் ம்	என்றால்,	 ன் 	(90’s)	100%	க் 	40%
இலாபம்	ெபற்றால்,	தற்ேபா 	(2019)	5%	இலாபம்	ெப வேத	சிரமம்	என்

கிறார்.	உங்களால்	தற்ேபா 	வித்தியாசத்ைத	உணர	 ம்.
இதனால்	அப்ேபா 	கிைடத்த	அபரிமிதமான	இலாபத்தால்	பலர்	அைத	 ைறயாகப்
பயன்ப த்தாமல்,	தவறான	வழிகளில்	பணத்ைதச்	ெசல 	ெசய் ,
ஆடம்பரத் க் ப்	பயன்ப த்திச்	சில	ஆண் களிேலேய	நட்டம்	அைடந்
காணாமல்	ேபாய்	இ க்கின்றனர்.
ேஜாதிஜி	 ற	வ வ ,	எவெரா வர்	தன் ைடய	ெதாழிலில்	ேநர்ைமயாக ம்,
ஒ க்கத் ட ம்,	க ைமயான	உைழப் ட ம்,	ேபராைசப்படாமல்	ெதாழில்
ெசய்கிறார்கேளா	அவர்கேள	நிைலத் 	நிற்கிறார்கள்	என்பைத	ஆணித்தரமாகக்
றி	இ க்கிறார்.

அதற் 	எ த் க்காட்டாக	இ தியில்	ஒ 	ெதாழிலதிபர்	பற்றித்	தர க டன்	 றி
இ க்கிறார்.
ஒன் ேம	இல்லாத	பின்னலாைட	ெதாழிற்சாைலயில்	பணிக் ச்	ேசர்ந் ,
ஒவ்ெவா 	பிரச்சைனகைள ம்	எப்ப க்	கைளந் ,	 ன்ேனற்றத்ைதக்	ெகாண்
வந்தார்	என் 	ப க் ம்	ேபா 	வியப்பாக	இ ந்த .

வக்கத்திேலேய	10	ேகா 	பரிமாற்றம்	அள க் ப்	ெபா ப்ைப	ஏற் 	இ க்கிறார்
என்ப 	மைலக்க	ைவத்த .

ேஜாதிஜி	 ம்	பின்வ ம்	வார்த்ைதகள்	என்ைன	நிைறயக்	கவர்ந்த .



‘ஒ வரிடம்	பணி	 ரிந்தால்,	 யப்	பா காப் 	என்ப 	நம்ைமச்	 கமாகத்தான்
ைவத்தி க் ம்	ஆனால்,	நம்	எல்ைலகள்	வைரயைறக் ள்	இ க் ம்.	ஆைசகள்
நிபந்தைனக க் 	உட்பட்டதாக	இ க் ம்.
காயம்படக்	 டா 	ஆனால்,	நான்	கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	இங்ேக
எ ேம	இல்ைல	ஆனால்,	நாம்	 யமாக	ஒன்ைறச்	ெசய் ம்	ேபா 	அளவில்லாத
எல்ைலக ம்,	நம்மிடம்	உள்ள	அைனத் 	விதமான	திறைமகைள ம்
வாழ்நா க் ள்	ேசாதித் ப்	பார்த் 	விட	 ம்.

ன்பங்கைள	மட் மல்ல	மனித	வாழ்க்ைகயில்	எத்தைன	வசதிகள்	உள்ள
அத்தைனைய ம்	அ பவித் 	விட	 ம்.	இவற்ைறெயல்லாம்	விட	உங்க க் க்
கிைடக் ம்	 தந்திரெமன்பதற் 	விைலேய	கிைடயா ‘.

இதனாேலேய	எனக் ச்	 ய	ெதாழில்	ெசய்பவர்கள்	மீ 	அபரிமிதமான	மரியாைத
உண் .	நம்மால்	 யாதைதத்	தன்னம்பிக்ைக டன்	சாதிக்கிறார்கள்	என்பதில்,
ெபாறாைமப்	படக்	 டா 	என்பைத ம்	தாண் ச்	சி 	ெபாறாைம	வ கிற 	.

ேஜாதிஜியின்	இப் த்தகம்	 ம்	ைமயக்க த் 	என்னெவன்றால்,	‘கஷ்டப்படாமல்
எ ம்	கிைடக்கா ,	கஷ்டப்படாமல்	கிைடக்கிற 	என்ைறக் ேம	நிைலக்கா ‘	.

த்தகத்தில்	எ த் ப்பிைழக ம்,	ஒேர	வார்த்ைத	இ 	 ைற	ெதாடர்ச்சியாக
வ வ ம்	உள்ள .	அேதா 	ேபாட் க் த்	தி ர்	என் 	எ தி	இ ப்பதால்	(என்
நிைனக்கிேறன்),	எ த்தில்,	ெசால்ல	வந்த	க த்தில்	அவசரம்	ெதரிகிற .

இைத	வ ம்	இைடப்பட்ட	நாட்களில்	தி த்திப்	 ப்பிக்கலாம்.	ஏெனன்றால்,
அேமசானில்	எத்தைன	 ைற	ேவண் ம்	என்றா ம்	எ தியைத	தி த்தி
ெவளியிடலாம்.
நண்பர்	ேஜாதிஜி	இப்ேபாட் யில்	ெவற்றி	ெபற	என்	மனமார்ந்த	வாழ்த் கள்.
இைதப்ப ப்பவர்க ம்	பின்வ ம்	இைணப்பில்	ெசன் 	 த்தகத்ைத	வாங்கலாம்
அல்ல 	Kindle	Unlimited	ல்	இலவசமாகப்	ப க்கலாம்.

Kindle	ல்	 த்தகம்	ப ப்ப 	ெசைமயா	இ க்கிற ,	என் ைடய	திறன்ேபசி
பயன்பா 	ெவ வாகக்	 ைறந் 	விட்ட .	ஒ 	வ டத்தில்	ப க் ம்
த்தகங்களின்	எண்ணிக்ைகைய	30	நாட்களிேலேய	 த் 	விட்ேடன்	.

தற்ேபா 	 ட	‘Sita	–	The	Warrior	of	Mithila’	ப த் க்ெகாண் 	இ க்கிேறன்.
இப் த்தக	விமர்சனத்ேதா 	இன் ம்	சில	பய ள்ள	Kindle	தகவல்கைள ம்

கிேறன்,	உங்க க் 	Kindle	வாங்கத்	ேதான்ற	ைவக்கலாம்	.
இப்ேபாட் 	‘ஆங்கிலம்	இந்தி	தமிழ்’	ெமாழிக க் 	மட் ேம	என்ப
வியப்பளிக்கிற .	தமிழில்	 த்தகம்	விற்பைனயாவதில்ைல	என் 	பலர்
லம் கிறார்கள்	ஆனால்,	அேமசான்	பிராந்திய	ெமாழிக ள்	தமிைழ	மட் ம்



இைணத் 	இ ப்ப ,	தமி க்கான	வரேவற்ைபக்	 கிற .

பல க் 	Kindle	அறி கம்	இல்லாத	இப்ேபாேத	இப்ப ெயன்றால்,	இன் ம்	3	–	5
வ டங்களில்	தமிழ்	மிக	 க்கிய,	தவிர்க்க	 யாத	இடத்ைத	Kindle	ல்	ெபற்
இ க் ம்.	எனேவ,	எ பவர்கள்	அைனவ ம்	இதில்	தற்ேபா 	இ ந்ேத	 த்தகம்
ெவளியி வ 	நல்ல .	ஏெனன்றால்,	பின்னர்	 ட்டம்	அதிகமாகி	வி ம்,
தனித் த்	ெதரிவ 	என்ப 	க னம்,	வ டங்கள்	எ க் ம்.	ேஜாதிஜி	 த்தகத்தில்
றியப 	 வக்கத்தில்	என்றால்	40%	வாய்ப் 	பின்னர்	என்றால்,	5%	தான்	வாய்ப்

.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	



12.	Malainaadaan	Jaani.
	

'டாலர்	நகரம்'	தமிழ்	மீ யாவில்	 தல்	ெதாடராக ம்,	ெவளியீட் ல்	 தலாவதாக
வந்த	 த்தகம்.	 த்தகத்தின்	ஆசிரியர்	'ேஜாதிஜி'	யின்	 தலாவ 	 த்தகம்.
தி ப் ர்	பின்னலாைட	ெதாழில்	ெதாடர்பாக	விரிவாக	எ தப்ெபற்ற	 தல்	 த்தகம்.
அ 	ெவளிவந்த	2013ம்	ஆண் ல்	சிறந்த	 த்தகங்கள்	வரிைசயில்,	'விகடன்'
சிறப் த்	ெதரிவில்	இடம்ெபற்ற .

அதன்	பின்னால்	நிைறய	எ தி ள்ள	'ேஜாதிஜி'	யின்	அன்ைமய	 யற்சி	"	5
தலாளிகளின்	கைத".	தி ப் ம்,	பின்னாலாைடத்	ெதாழி ம்,	ேஜாதிஜி	பல

வ டங்களாக	நீந்தி	விைளயா ம்	நீச்சல்	 ளம்.	ஓ 	விைளயா ம்	ஆ களம்.
அந்தக்	களத்தில்	5	 தலாளிகள்	 றித்த	அவர 	அ பவக்	 றிப் க்கைளத்
ெதா த்தி க் ம்	இந்தப்	 த்தகம்	அவர 	16வ 	பைடப் .

பழக்கமான	களம்,	பரிச்சயமான	விடயங்கள்.	அ ேபா ேம	எ தத்
ெதரிந்தவ க் .	எ த்தில்	சமரசங்கள்	ைவக்க	வி ம்பாத	எண்ணம்
ெகாண்டவர்கள்	நாம்.	எமக் 	ேஜாதிஜிையப்	பி ப்பதற்கான	காரண ம்	அ ேவ.
அ பவ	 திர்ச்சியில்,	"	5	 தலாளிகள்	கைத"	ைய	அதகளப்ப த்தியி ப்பார்
என்பைதத்	தனியாகச்	ெசால்லத்	ேதைவயில்ைல.	ஆனால்	RS	Prabu	வின்	இந்தப்
பார்ைவ,	அேமசான்	தளத்தில்,	கிண் ல்	மின் ல்	பதிப்பாக	ெவளிவந்தி க் ம்
அப்	 த்தகத்ைத,	உங்கைள ம்	வாசிக்கத்	 ண் ம்.	பிர க் ம்,
ேஜாதிஜிக் மான	வாழ்த் க்க டன்,	5	 தலாளிகளின்	கைத	 ல்	நயப்
இங்ேக.	-	4Tamilmedia	Team.
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



13.	Kovai	Neram
	

ஐந் 	 தலாளிகளின்	கைத.

இந்த	 ஜிட்டல்	ைலப்ரரியில்	 தன்	 தலாய்	வாசித்த	 த்தகம்	ஐந்
தலாளிகளின்	கைத.நம 	பக்கத் 	ஊரான	தி ப் ைரச்	ேசர்ந்த	எ த்தாள ம்,

ெதாழிலதிப மான	தி 	ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	அவர்கள்	எ திய	ஒ 	 ய	 ன்ேனற்ற
ல்	என் ம்	 டச்	ெசால்லலாம்.தம்	வாழ்வில்	கண் ணர்ந்த	அ பவங்கைள

அழகாய்	பதிய	ைவத் ள்ளார். த்தகம்	எந்த	ஒ 	வர்ணைனக ம்	இல்லாமல்	மிக
மிக	 வாரஸ்யமாகச்	ெசல்கிற .எந்தச்	சாய ம்	 சாத	எதார்த்த	வரிக டன்
ெகாஞ்சம்	ேவகமாகேவ	ெசல்கிற .

தி ப் ரின்	கடந்த	கால	நிைலைம,	தற்ேபாைதய	வளர்ச்சி,	பனியன்
கம்ெபனிகளின்	தி ர்	எ ச்சி,	ெதாழிலாளர்	நலன்,	அவர்களின்	வாழ்வாதாரம்.
ெவளிமாநில	ெதாழிலாளர்கள்	வ ைக,	சாயப்பட்டைற	வீழ்ச்சி,	ெநாய்யலாற்றின்
வீழ்ச்சி	அரசாங்கத்தின்	கவனிப்பின்ைம	என	அைனத்ைத ம்	ேபாகிற	ேபாக்கில்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேபாகிறார்.அேதேபால்	ஒ 	நி வனத்தின்	ெசயல்பா கைள
ஆங்கிலக்	கலப்பின்றி	இயல்பாய்,	அழகாய்	விவரிப்பதற் ம்	ஒ 	தனித்திறைம
ேவண் ம்.	அ 	இவரிடத்திேல	நிைறய	இ க்கிற .வாழ்த் க்கள்	சார்..
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



14.		Chellamuthu	Kuppusamy.
	

டாக்டர்கள்,	ெபாறியாளர்கள்,	ெபா ளாதாரம்	ேப கிறவர்கள்,	இைறயியலாளர்கள்,
இயற்ைக	ேநசர்கள்,	அரசியல்வாதிகள்,	அைரேவக்கா கள்	என	எல்லாத்
தரப்பின ம்	 த்தகம்	எ த	ேவண் ம்.

ஒவ்ெவா 	 ைறயி ம்	ஒ 	தனித் வமான	வாழ்க்ைக	உள்ள .	 ைற	சார்ந்த
சிக்கல்கள்	உள்ளன.	அங்ேக	நடக் ம்	 வாரசியமான	விஷயங்கள்	ெவளிேய
இ ந் 	பார்க்கிறவர்க க் த்	ெதரியா ..

தி ப் ர்	எ ம்	டாலர்	ெகாழிக் ம்	ஊைரப்	பற்றி	ெவளிேய	இ ந் 	பார்க் ம்
நமக் த்	ெதரியாமல்	ேபாகலாம்.	ெவ ம்	ைகயில்	 ழம்	ேபாட்ேடார்,	ேராமத்ைதக்
கட் 	மைலைய	இ த்ேதார்,	வாழ்ந் 	ேகட்ேடார்	என	எல்லா	ேகட்டகிரியி ம்
தி ப் ரில்	நீங்கள்	ஆட்கைளக்	காணலாம்.
தி ப் ர்	பிசினஸ்	பற்றி ம்,	ெபா வாகேவ	பிசினஸ்	பற்றி ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
நிைனப்பவர்கள்	ேஜாதிஜி	எ திய	இந்த	 ைல	வாசிக்கலாம்.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



15.		Jose	H	Jose
	

மார்	எ ம்	ேகா களில்	 ரண்ட	 தலாளி	இ தியில்	தன்	வாழ்ைவத்	 வங்கிய
இடத்தில்	ேபாய்	நின்ற	கைதையச்	ெசால்கிற 	இப் த்தகத்தின்	 தல்	கைத.
ெபண்	பித் ப்	பி த் த்	திரிந்தால்	 ேபர ம்	 ப்ைபக் த்	தான்	ெசல்வான்
என்பைதச்	ெச ளில்	அைறந் 	ெசல்கிற 	இக்கைத.	அவர்	வாழ்வில்	 ந்த	ஒ
விஜயா	ேபால்	ெதாழில்	நகரங்களில்	பல	விஜயாக்கள்	ஒவ்ெவா வர்	வாழ்வி ம்
ெதன்றலாக	வ வர்	தீயாக	மாறி	வாழ்ைவப்	ெபா க் வதற் .

இ 	ெதன்றல்	அல்ல	தீ	என்பைத	யார்	உணர	ம க்கிறார்கேளா	அவர்கள்	பட்ேட
தி ந் வார்கள்.
அவர்கள்	தி ந்தித்	தி ம்பிப்	பார்க் ம்	ேபா 	தான்	சம்பாதித்தி ந்த	பணம்,
கழ்,	ெபயர்,	ெசாத் ,	 ம்பம்,	 ழந்ைதகள்,	உடல்	நலன்	அத்தைன ம்
அவர்கைள	விட் 	காத	 ரம்	ஓ ேய	ேபாயி க் ம்	என்பைதச்	 ட்ெடரிக் ம்
ரியனாய்	விளக் கிற 	இக்கைத.

விஜயா	விரித்த	வைலயில்	சிக்காத	இ பத்தி	 ன் 	வய 	இைளஞனான
ேஜாதிஜி	அண்ணன்	எனக் ச்	சீவகசிந்தாமணி	காப்பியத்தில்	வ ம்	த க் ம்

க் மான	ேபரழகி	அந்தம்மா	வீைணயிடம்	சிக்காத	ேசாணகிரியாகேவ
ெதரிந்தார்.

இக்கைத	ம ,	மங்ைகயிடம்	மயங்கினால்	என்னா ம்	எ ம்	உளவியைல
விளக் கிற 	நமக் .

1992	ல்	தி ப் ைரப்	பற்றிேயா	ஆைட	உற்பத்தி	ெதாழிைலப்	பற்றிேயா	எ ம்
ெதரியாமல்	உள் ைழந்தவர்	1997	ஆம்	வ டம்	தி ப் ைர ம்,	ஆைட	உற்பத்தி
ெதாழிைல ம்	கைரத் க்	 த் 	தன்	த திைய	உயர்த்திக்ெகாண்
ெராெடக்சன்	ேமேனஜர்	பதவிக் 	ேநர் கத்	ேதர் க் ச்	ெசல்வதிலி ந்
இரண்டாம்	கைத	 வங் கிற .

தன் ைடய	ேநர் கத்	ேதர்வின்	அறி கம்	 லேம	தன்ைன	அைடயாளம்	கண்
தன்	ேவகம்	பி த் ப்ேபாய்	ேவைலக் ச்	ேசர்த்தார்	அந்த	 தலாளி.	நல்லவர்,
நம்பிக்ைகயானவர்,	தன்னிடம்	விைதத்த	நம்பிக்ைகைய	எவ்வைகயி ம்
ெக த் க்ெகாள்ளாதவர்,	தன்	ேவைலயில்	 க்கிடாதவர்	எல்லாம்	சரி	தான்
ஆனால்	அவர்	ஒ 	ஓரினச்	ேசர்க்ைகயாளர்.	நல்லேதா	ெகட்டேதா	சில
விசயங்கைள	மனம்	ஏற் க்ெகாள்ளா .	மனம்	ஒப்பாத	இடத்தில்	இ க்கப்
பி க்கா 	ேயாசிக்கா 	 ெவ க்கச்	ெசய் 	வி ம்.	அப்ப 	அந்நி வனத்ைத
விட் 	ெவளிேய	வந் வி கிறார்	ஆசிரியர்.



ஒ 	ெதாழில்	நகரத்தில்	தான்	எத்தைன	விதமான	மனிதர்கள்,	எத்தைன
விதமான	மனித	 ணங்கள்,	 கங்கள்.
ன்றாம்	கைதயில்	ெஜனரல்	ேமேனஜர்	பதவி	ேத 	வந்த ,	ேதன தாக

இனித்த .	ெபரிய	பதவி,	ெபரிய	நி வனம்,	ெதாழில்	வாழ்வில்	அ த்த
கட்டத்திற் 	நகர்வ ,	வளர்வ 	யா க் ப்	பி க்கா 	அப்ப 	வி ம்பிப்	ேபாய்
மாட் க்ெகாண்ட 	தான்	இந்த	 ன்றாம்	 தலாளியிடம்.	1990களில்	ேஜாதிஜி
அண்ணனின்	கல் ரி	காலங்களில்	இன் யா	 ேட	பத்திரிக்ைகயில்	தி ப் ர்
ஆைட	நி வனங்களில்	 தல்	பத் 	இடங்களில்	இ க் ம்	நி வன
தலாளிக ள்	ஒ வர்	என்பதற்காய்	அவர்	 ைகப்படத் டன்	 ய	ேபட்

ெவளிவந்தி ந்த .

அைத	ேநர் கத்ேதர்வின்	ேபா 	அவ டன்	ெசால்லி	மகிழ்ந்தார்.	ஒ 	காலத்தில்
தன் ைடய	ஆதர்ஷ	நாயகர்களில்	ஒ வரான	 தலாளியிடம்	ேவைல
ெசய்யப்ேபாகிறார்	அ ம்	அவ க் 	அ த்த	இடத்தில்	இ க்கப்	ேபாகிறார்.
அவரிடம்	நம்பிக்ைக,	எதிர்பார்ப்ேபா 	ெசன்றால்	அதற் 	ேநர்	எதிராய்
பணப்ேபயாக	இ க்கிறார்	அவர்.	எல்லாம்	எனக் 	ேவண் ம்	எ ம்	ேபராைசயில்
ேவைல	ெசய்ய	யா மின்றி	நி வனம்	காத்தா க்ெகாண் ந்த .	ெமசின்கள்
ெதாட	ஆளின்றி	 சி	ப த் க்	கிடந்த .

சரிந் 	கிடந்த	அத்ெதாழில்	நி வனத்ைதப்	 னரைமத் 	மீண் ம்	இயங்க
ைவப்பைத	ஒ 	சவாலாக	எ த் க்ெகாண் 	தன்	ெசாந்த	 யற்சியால்
அந்நி வனத்ைதக்	கட் 	எ ப்பி	லாபத்ைதக்	காட் னால்	அ 	 தலாளிக்
பற்றவில்ைல.	ெகா க்க	ேவண் யவர்க க் ப்	பணம்	ெகா க்க	வி ப்பமில்ைல.
திய	 தலீ களில்	பணம்	ேபாட	மனமில்ைல.	மைனவி,	மகன்,	மகள்	ெபயர்களில்
ெசாத் க்கைள	வாங்கி	 விக்க	ஆைச	வாங்கிக் வித்தார்.
ெதாழிலாளிகள்,	காண்ட்ராக்டர்கள்,	சி 	 தலாளிகள்	என	அத்தைன	ேபைர ம்
ஏய்த் ம்	ெபாய்த் ம்	உ வாக்கிய	தன் ைடய	ெதாழில்	சாம்ராஜ்யம்	என்ன
ஆன ?	அநியாயமாய்	சம்பாதித்த	பணம்	தங் மா	என்ன?	கற்பைனயி ேட
அல்ல	தன்	வாழ்வியல்	அ பவத்தி ேட	இக்கைதயில்	விளக் கிறார்	ஆசிரியர்.

ேபராைச	ெப நஷ்டம்	ெசால்கிற 	இக்கைத.
தி ப் ரில்	தன்	வீட் ல்	ைவத் 	ஒ 	ஞாயிற் க்கிழைமயில்	ேத 	வந்த	ெதன்றல்,
அெமரிக்க	அதிபர்	ஜார்ஜ்	 ஷ்	வழியாகப்	 யலாக	மாறியைத	தன்	 யல்	ேவக
எ த் 	நைடயால்	நம்மிடம்	பகிர்ந் 	ெகாள்கிறார்.	எங்ேகா	நடக் ம்	நிகழ் கள்
நம்	வாழ்ைவ	எப்ப ெயல்லாம்	பாதிக்கிற 	என்பைத	இக்கைத	 லம்	அறிய

ந்த .	லிபியாவில்	கடாபி	வீழ்ந்த 	ெதரி ம்.
ஆைடகைள	கன்ெடய்னரில்	லிபியாவிற் 	அ ப்பிவிட் 	இங் க்	காத்தி ந்த



ேஜாதிஜி	அண்ணைனப்	ேபால்	எத்தைன	ேபர்	கன கள்	லட்சியங்கள்	வீழ்ந்தேதா
யா க் த்	ெதரி ம்.	இவர்	எ தியதால்	நமக் த்	ெதரிந்த .	ெதரியாமல்
எத்தைன	எத்தைனேயா	ேபர்	வீழ்ந்தி க்கக்	 ம்	என்பைதச்	ெசால்கிற
இக்கைத.
விதியின்	 ன்	மதி	சில	ேநரம்	மண் யிடத்தான்	ெசய்கிற .

"எனக் 	இனி	பணம்	ேதைவயில்ைல	தி ப்தி	தான்	 க்கியம்"	இைதச்	ெசான்ன
தலாளி	தான்	இந்த	ஐந் 	 தலாளிகளின்	கைதக் 	நாயகன்	என் 	நான்

க கிேறன்.	ேபா ம்	எ ம்	இடத்திேல	லட் மி	நிரந்தரமாய்	 யி ப்பாள்
என்பைத	தன்	வாழ் 	 லம்	நமக் ப்	பாடம்	ெசால் ம்	வாத்தியார்	இந்த	 தலாளி.
ேநர்	வழி,	அகலக்	கால்	விரிக்காத	 ணம்,	க ைமயான	உைழப் ,	ெகா க்கல்
வாங்கலில்	ெவளிப்பைடத்	தன்ைம,	சீரான	 ன்ேனற்றம்,	ெதாழில்	 ட்பம்
ரியவில்ைல	வி ,	ெதரிந்தைதத்	ெதளிவாகச்	ெசய் ம்	அறி ,	அத்தைனக் ம்
கணக் 	வழக் கைளச்	சரியாக	ைவத்தி த்தல்,	அைதப்	பா காத்தல்,
எல்லாவற்றிக் ம்	ேமல்	ேபா ெமன்ற	மனம்	இ 	இ ந்தால்	ேபா ம்	இந்த	 தலாளி
ேபால்	ெவற்றி	ெபறலாம்	ெதாழிலில்	மட் மல்ல	வாழ்வி ம்	தான்.

ம ,	மா ,	 கழ்	மயக்கத்தில்	விழா 	ெவற்றிையத்	தக்க	ைவத்த	 தலாளியின்
வாழ் 	நமக் ள்	தன்னம்பிக்ைக	வளர்க் ம்	விைத	இக்கைத.

த்தகம்	என்ப 	ெவ ம்	ெபா 	ேபாக்கல்ல	அ 	நம்	வாழ்க்ைக	பாைதைய	மைட
மாற்றிவிட	வல்ல .	நம்ைம	மாற்றி	ேயாசிக்க	ைவப்ப .	 திதாகச்	சிந்திக்க
ைவப்ப .	 திதாய்	வாழக்	கற் த்த வ .	இப் த்தகம்	இைவ	அத்தைய ம்
ஒ ங்ேக	நமக் த்	த கிற .

இ 	ஒ 	நம்பிக்ைக	 ல்.	நைம	நல்வழிப்ப த் ம்	 ல்.	ெதாழில்	 ைனேவாராய்
மாற்ற	 ய ம்	 ல்.	நம்	உள்ளத்தில்	உள்ள	எதிர்	மைற	எண்ணங்கைளத்
ைடத்ெதறிந் 	ேநர்ைமயாய்	ெநஞ் தியாய்	வாழ்ந்தால்	எழலாம்	லயிக்கலாம்

என்பைதச்	ெசால் ம்	 ய	 ன்ேனற்ற	 ல்.	இந்த	 த்தகம்	பலரிடம்	ேபாய்ச்	ேசர
ேவண் ம்.	அவர்கள்	எண்ணங்களில்	மாற்றத்ைதக்	ெகாண் 	வ ம்	என்
உ தியாக	நம் கிேறன்.	தி ப் க் ப்	ேபானால்	பிைழத் க்ெகாள்ளலாம்	என்
ஒவ்ெவா வ க் ம்	பாைத	காட் ம்	கலங்கைர	விளக்கம்	இந்த	 ல்.
இச்சிறந்த	 த்தகம்	ேபாட் யில்	ெவற்றி	ெபற	ேவண் ம்.	ெவற்றி	ெபற	ேவண் ம்
எனில்	 த்தகத்ைதத்	தரவிறக்கம்	ெசய் ங்கள்,	 ைமயாய்	ப ங்கள்,	ஐந்
நட்சத்திரக்	 றியீட்ைட	வழங் ங்கள்.	உங்கள்	விமர்சனங்கைள	ஆங்கிலத்தில்
தா ங்கள்.	நல்ல	ஒ 	 த்தகத்ைத	நீங்க ம்	நான் 	ேப க் ச்	ெசால் ங்கள்.
உங்கள்	அ பவங்கைளப்	பைட ங்கள்	பைடத் 	இ 	ேபான் 	மற்றவர்க ம்
பயன்ப ம்	வண்ணம்	பகிர்ந் 	ெகாள் ங்கள்.



அதற் 	உங்கைள	ஊக்கப்ப த் ம்,	ெதாழில்	 ைனேவாராய்	மாற்ற
உற்சாகப்ப த் ம்	உன்னத	ேவைலையச்	ெசய் ம்	இப் த்தகம்.
அன் டன்,

ெகால்லால்	எச்.	ேஜாஸ்



16.		RS	Prabu
	

தலாளிகள்	வானத்திலி ந் 	 திப்பதில்ைல.	ஏேதா	ஒ 	வாய்ப்ைபக்	கண்ட
ெதாழிலாளி	ப ப்ப யாக	வளர்ந் 	வந்தேத	அத்தைன	 தலாளிகளின்	கைத ம்
என்றா ம்	நாம்	கைடசியில்	காட்டப்ப ம்	பிரமாண்டப்	பங்களா,	ெசா 	காைர
மட் ம்	பார்த் விட் 	எந்த	 யற்சி ம்	எ க்காமேலேய	இ ந் வி கிேறாம்.

டாலர்	நகரம்	 த்தகத்தில்	ெசால்லாமல்	விட்ட	பல	விசயங்கைள	ேஜாதிஜி
விரிவாகேவ	ெசால்லியி க்கிறார்.	 தலாளிகள்	எப்ப 	வளர்கின்றனர்,	எப்ப த்
ெதாழிைல	விரி ப த் கின்றனர்,	எந்த	இடத்தில்	ச க் கின்றனர்,	அதில்
மீட்சியைடவ 	அல்ல 	ெமாத்தமாக	ெநா த் ப்ேபாவ 	எப்ேபா ,	பணம்
ேதைவக் 	அதிகமாக	வந்த டன்	அவர்கள 	நடத்ைதயில்	ஏற்ப ம்	மா தல்கள்,
அதனால்	ெதாழிற்சாைல	நிர்வாகத்தில்	ஏற்ப ம்	விைள கள்	எனக்	கிட்டத்தட்ட
அத்தைன	ேகாணங்கைள ம்	அவர்	பணி ரிந் 	வந்த	நி வனங்களின்
தலாளிகள்,	சக	ெதாழிலாளர்கள்	வாயிலாக	அற் தமாகப்	பதி

ெசய்தி க்கிறார்.
அேதேநரத்தில்	'5	 தலாளிகளின்	கைத'	 ய ன்ேனற்றப்	 த்தக	வைக ம்	அல்ல.
கண் ம்	க த் மாக	ஒ 	சின்ன	 னிட்ைட	ஒ 	கம்ெபனியாக	மாற் ம்வைர
நிர்வாகத்திறனின்	அத்தைன	உத்திகைள ம்	அ பவத்தால்	பயின்
ெசயல்ப த் ம்	ெதாழில் ைனவார்கள்	ச க் வ 	ெபண்கள்	விவகார ம்
ம ம்	என்றால்	அதற் 	இைணயாகப்	 கழ்	மயக்க ம்	ஒ வைர
அழித்ெதாழிக்கக்	காரணமாக	இ க்கிற .

தலாளிக க் ப்	ெபண்கள்	என்றாேல	ேபாகப்ெபா ள்தாேன,	அதி ம்
அவர்கள 	நி வனத்தில்	பணி ரி ம்	ெபண்கள்	என்றாேல	விைலயில்லா	மா
என்ற	எண்ணம்தாேன	அவர்க க் 	என்ற	வறட் ப்	ெபண்ணியம்	இப்ேபா 	ேபச
ேவண்டாம்.	பணி ரி ம்	இடங்களில்	தங்க க் த்	ேதைவயானைத	எளிதாகச்
சாதித் க்ெகாள்ள,	ேமேல	வளர,	இன் ம்	சில	பல	மைற க	ஆதாயங்க க்காக
மட் மல்லா ,	ஒ 	மா த க்காக,	ெகாஞ்சம்	 திய	variety-கைளப்
பார்ப்பதற்காக	I'm	available	என் 	 றிப்பால்	உணர்த் ம்	ெபண்கள்	நிைறய
உண் .

ஐம்ப 	வய வைர	ஒ க்க	சீலனாக	இ ந்த	 தலாளிகள்	ேபரன்	ெபயர்த்தி
எ த்த	பிற 	ஆைசநாயகிகைள	 ம்ப	நண்பர்	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்
மகி ந் களில்	அைழத் க்ெகாண் 	ஊட் ,	 ணா 	பயணப்ப வ 	எந்த
ஊரில்	நடக்கவில்ைல?



ஒ 	ெதாழிைல	ஆரம்பித் 	நடத் ம்	 தல்	ஐந் 	வ டங்களில்	எண்ணற்ற
நபர்கைளச்	சந்திக்க	ேவண் 	வ ம்.	அந்தக்	காலகட்டத்தில்	எல்லாவற்ைற ம்
நாேம	ெசய்தாக	ேவண் ம்.	காரணம்,	அதற்ெகல்லாம்	சம்பளம்	ெகா த் 	ஒர்
ஆள்	ைவத் க்ெகாள்ள	 யா ,	ஆரம்பத்தில்	நம 	ேடஸ்ட் க் ப்	ெபா ட்கைள
வாங்கிடாவிட்டால்	நாம்	எதிர்பார்த்த	finishing	வரா .	அ ம்	manufacturing
ெதாழில்	என்றால்	ெசால்லேவ	ேவண்டாம்.	கட் மானப்	ெபா ட்கள்,
கச்சாப்ெபா ட்கள்,	ேபக்ேகஜிங்	ெமட் ரியல்,	 ரான்ஸ்ேபார்ட்,	இத்யாதி,	இத்யாதி
எனப்	பலைர ம்	சந்திக்க	ேவண் 	வ ம்.	சில	இடங்க க் 	நைடயாய்	நடக்க
ேவண் ம்	வ ம்.
அத்தைகய	இடங்களில்	எத்தைனேயா	ெபண்கள்	இ க்கின்றனர்.	கைட
உரிைமயாளர்களாக,	உரிைமயாளரின்	மைனவியாக,	அங் ப்	பணி ரிபவர்களாக,
கவர்களாக,	வங்கி	அதிகாரியாக,	வா க்ைகயாளராக	வ ம்	ெபண்கள்

எல்ேலா ம்	I'm	available	என் 	 றிப்பால்	உணர்த் வதில்ைலதான்.
அேதேநரத்தில்	இதில்	நடக் ம்	casual	encounters	சில	ப க்ைகயைற	வைர
ெசல்வ ண் .	நம்	நாட் ல்	'ஓரிர த்	தங்கல்'	என்ப 	இன்ன ம்	பரவலாகவில்ைல.
எனேவ	ெப ம்பாலானைவ	'ஒ ைற	 டல்'	என்ற	அளவிேலேய	 ந் வி ம்.
மீறிப்ேபானால்	இரண்ெடா 	ஆண் களில்	இரண்ெடா 	கலவிக டன்	கால
ஓட்டத்தில்	காணாமல்	ேபாய்வி ம்.

அைதத்	ெதாடர்ந் 	வளர்க்க	நிைனப்பவர்கள்	தங்க க்கான	ஆப்ைபத்	தாங்கேள
எ த் ச்	ெசா கிக்ெகாள்கின்றனர்	என்பேத	அக்கம்பக்கத்தில்	நடக் ம்
சம்பவங்கள்	வரலாறாகி	நமக் ப்	ேபாதிக்கின்ற .	ேகாய த் ரில்	இப்ப த்தான்
ஏேதா	இச பிசகாக	ஆரம்பித்தைத	அப்ப ேய	வளர்த்ெத த் 	அ த்தவன்
மைனவிைய	அபகரிக்க	நிைனக்க,	அந்த	நபைர	அவள 	கணவன்	ஆள்	ைவத்
ெவட் க்	ெகான் விட,	சம்பந்தப்பட்ட	நபர்	ஏேதா	ஒ 	 க்கடா	கட்சியிலி ந்
ெதாைலக்க,	இப்ேபா 	ஆண் ேதா ம்	வீரவணக்க	நாள்	ெகாண்டா கின்றனர்.
ேஜாதிஜி,	பா ற 	சார்ந்த	விசயங்களில்	அவர 	conservative	பார்ைவைய
அப்ப ேய	 த்தகம்	 வ ம்	ைவத்தி க்கிறார்.	தி ப் ர்	ஒ வைகயில்	அங்
வ ம்	மக்க க் 	ஒ 	 ைறந்தபட்சப்	பா ற 	 தந்திரத்ைத	வழங் கிற .
இைதக்	கலாச்சாரச்	சீர்ேகடாகேவ	அவர்	பார்க்கிறார்.	ஆனால்	நம 	நாட் க்ேக
உண்டான	பாலியல்	வறட்சிைய	அவர்	கவனத்தில்	எ த் க்ெகாண் ந்தால்	'பல்
இ க்கிறவன்	பக்ேகாடா	சாப்பிடறான்,	வாய்ப் 	இ க்கிறவன்	வாகாக	இ த்
அைணக்கிறான்'	என் 	எளிதாகக்	கடந்தி ப்பாேரா	என் 	ேதான் கிற .

ேநர்ெகாண்ட	பார்ைவ	படம்	பார்த் விட் ப்	ெபாங்கித்	தள்ளியவர்கள்	ேவ 	ஒ
extreme.	நல்லேவைளயாக	அந்த	அள க் 	அறச்சீற்றம்	எ ம்	 த்தகத்தில்
இல்ைல.



ெபண்கள்	விவகாரத்திேலா,	ஓரினச்ேசர்க்ைகயிேலா	வியாபாரத்ைதக்	ேகாட்ைட
விட்டவர்கைளக்	காட் ய	ேஜாதிஜி,	இரண்டாம்	தைல ைற	வாரி களால்	கம்ெபனி
ந த்ெத க் 	வந்தைத ம்	விலாவாரியாகப்	ேப கிறார்.	கா 	இ க்கிறேத
என்பதற்காக	ஊட் 	கான்ெவன்ட் ல்	விட் ,	அங்கி ந் 	ேநராக
அெமரிக்கா க் ப்	ப க்க	அ ப்பி,	இறக் மதி	ெசய்த	மகன்/மகள்கைள
ேநர யாக	ெவஸ்-பிரசிெடன்ட்	பதவியில்	அமர்த்திவிட் 	ஆன்மிகச்ேசைவ,	பள்ளி
கல் ரிகளில்	ெசாற்ெபாழி ,	மரம்	நட் 	இயற்ைக	விவசாயம்	ெசய்தல்	என்
ேபாய்விட் 	இரண்டாண் கள்	கழித் 	வந் 	பார்த்தால்	பாங்கி	ஏல	நடவ க்ைக
ேநாட் ஸ்	ஒட்டப்பட் க் ம்.	ெபரிய	 தலாளிக் 	ஹார்ட்	அட்டாக்	வந் வி ம்.
வாரி கள்	 திய	நிர்வாக	உத்திையப்	 த் கிேறன்	என் 	ேபா ம்	ஆட்டங்கள்
ெகாஞ்சம்	நஞ்சமல்ல.	பல	கம்ெபனிகளின்	அ ப்பைடேய	வாரி களாேலேய	ஆட்டம்
கண் க்கிற .	அந்தப்	பிரபல	 ன் 	ஷா	ந ைகக் 	பிளாங்க்	ெசக்	ெகா த்
வரவைழத்த	ெதாழிலதிபர்	மகைனப்பற்றி	இந்தப்	 த்தகத்தில்	எ ம்
எ தவில்ைல.	ஒ ேவைள	ேஜாதிஜி	தி ப் ைரவிட் 	நிரந்தரமாக	ெவளிேயறிய
பிற 	எ தக் ம்.

பாதிப்	 த்தகத் க் ப்	பிற தான்	ேஜாதிஜியின்	அ பவங்கள்	வார்த்ைதகளாக
மாறி	ெகாட் கின்றன.	அைவெயல்லாம்	ஒ 	ெதாழிைல	ஆரம்பிக்க	ேவண் ம்
என் 	ேயாசைன	ெசய் 	ெகாண் ப்பவர்கள்,	ஏற்கனேவ
நடத்திக்ெகாண் ப்பவர்கள்,	நடத்தித்	ேதால்வி	கண்டவர்கள்,	சி
நி வனங்களில்	 தலீ 	ெசய்தவர்கள்	எல்லாம்	அவசியம்	ப க்க	ேவண் யைவ.
தனியார்	நி வனங்களின்	front	line-இல்	பல்ேவ 	தரப்பட்ட	கிைளயண்ட் கைளச்
சந்திக்கச்	ெசல் ம்	ஊழியர்க ம்	இத்தைகய	 த்தகங்கைள ம்,
அ பவங்கைள ம்	ப க் ம்ேபா தான்	ஏன்	ஒவ்ெவா வ ம்	ஒவ்ெவா 	 ைற
ெசல் ம்ேபா ம்	ஒ 	 திய	நடத்ைதையக்	காட் கின்றனர்,	பின்னணியில்
நடக் ம்	சமாச்சாரங்கள்	என்ன	என்ப 	ேபான்ற	 ள்ளிகைள	இைணத் 	ஒ
ேகா 	ேபாட் ப்	பார்க்க	 ம்.
சி ெதாழில்கைளப்	ெபா த்தவைர	நம்	நாட் ல்	ைபனான்ஸ்காரர்கைள	நம்பிேய
ெசயல்ப கிற .	ஓரள க் 	ெவற்றி	ெபற்ற	பின்னேர	வங்கிகள்	ேத 	வர
ஆரம்பிக் ம்.	அதற் ம்	அடமானம்	ைவக்கச்	ெசாத் 	இ க்க	ேவண் ம்.	ெவ ம்
திறைம	மட் ேம	இ ந்தால்	மட் ம்	வங்கிக க் ப்	ேபாதா .	ஆனால்	 ைறயாக
நடத்தப்ப ம்	சி ெதாழில்கேள	மிக	அதிகமான	இலாபத்ைதத்	தரவல்ல .	ரிஸ்க்
அதிகம்தான்.	சரியான	நபர்கள்	ைகயா ம்	சி ெதாழில்கள்	தா மாறான
ேவகத்தில்	வளர்ந் 	 கிய	காலத்தில்	mainstream	நி வனங்களாக
அைடயாளம்	ெப கின்றன.

அத்தைகய	அ பவம்	ஒன்ைற	ேஜாதிஜி	பகிர்ந் ெகாள்கிறார்.	 ப்ப 	இலட்ச



பாைய	மஞ்சள்	ைபயில்	எ த் வந் 	தந்த	 தலீட்டாளரின்	கைத
வாரசியமான .	சர்வேதச	விவகாரங்கள்	எப்ப 	ஒ 	ஊரின்	வியாபாரத்ைதக்

கா 	வாங் கிற 	என்பதற் ம்	அவர 	அ பவேம	சாட்சி.
அரசாங்க	ஊழியர்கள்,	இரண்டாவ 	 ன்றாவ 	தைல ைறயாக	அரசாங்கப்
பணிகளில்	இ ப்பவர்கள்,	கல் ரியின்	வளாகத்	ேதர் 	 லம்	ேவைல	கிைடத்
ஐ. 	அட்ைடையக்	காட் விட் 	கி பிக்கிளில்	அமர்ந் 	கணினி	 ன்னர்	மட் ேம
ேவைல	ெசய்பவர்கள்,	 தலாளி	என்ற	வார்த்ைதயின்மீ 	ஒவ்வாைம	ெகாண்ட
ெதாழிற்சங்க	ெவறியர்கள்	மாற் ப்பாைதயில்	ெசல்ல ம்.	அவர்க க் 	இ
த்தமாகப்	 ரியா .

சில	ெதாழிலதிபர்கள்	சம்பாதித்த	பணத்தில்	ெகாஞ்சம்	ெபா 	நல க்காகச்
ெசல 	ெசய்த ம்	உண் .	இன் ம்	ெசய்கிறார்கள்.	அேத	ேநரத்தில்
ெதாழிலாளர்கைளச்	 ரண் வ ,	சப்ைளயர்கள்	பணத்ைத	ஏமாற் ம்	ெபரிய
ெதாழிலதிபர்க ம்	உண் .	தி ப் ர்	வளர்ச்சிக் 	அரசாங்கம்	ஒ 	 ம்ைப ம்
கிள்ளிப்	ேபாடவில்ைலதான்.	அப்ப 	எந்தத்	 ம் ம்	உள்ேள	வந் விடக் டா
என் 	கவனமாகத்	தவிர்த்த	ெதாழிலதிபர்க ம்	உண் .

ஜராத்தில்	 றிப்பாக	பேடல்	ச கத்தினரிடம்	ஒ 	பழக்கம்	உண் .	யாராவ
இறந் விட்டால்	அவர 	நிைனவாக	ஒ 	சிெமன்ட்	ெபஞ்ச்	ஒன்ைற	ெபா
இடத்தில்	ைவப்பார்கள்.	அதனால்	அங் 	ஹாேலா	பிளாக்,	ெசங்கல்	விற் ம்
அத்தைன	இடங்களி ம்	சிெமன்ட்	ெபஞ்ச்	1500	 பாய்	 தல்	விற்பைனக் க்
கிைடக் ம்.	ெசா 	வில்லா	 தல்,	சாதாரண	ெசாைசட் 	வைக	 யி ப் கள்
வைரக் ம்	அத்தைன	இடங்களி ம்	உட்கார	ெபஞ்ச்	இ க் ம்.
மக்கள்	நிம்மதியாக	உட்கார்ந் 	ஆற	அமரப்	ேபசி,	தங்கள 	பாரத்ைதக்
ைறத் க்ெகாள்வேதா ,	எதிர்காலத்தில்	ஏதாவ 	ெசய்வ 	 றித் ம்,	கடந்த

கால	அ பவங்கைள ம்	பகிர்ந் ெகாள்கிறார்கள்.	அதற் 	அவர்கள 	ெபஞ்ச்
கலாச்சாரம்	மிக	 க்கியமான .	 ஜராத்தில்	ஏகப்பட்ட	கிராமங்களில்	பணி ரிந்த
அ பவத்தில்	கண்ட 	இ .

நமக் ப்	ெபா 	இடங்களில்	உட்கார	இடேம	இல்ைல.	ஸ்மார்ட்	சிட் 	என்ற	ெபயரில்
அைமக்கப்பட் க் ம்	ேப ந் 	நி த்த	இ க்ைககள்	மனிதர்கள்	உட்காரத்
த திேய	இல்லாதைவ.	மின்	கம்பிக க் 	அ யிேலேய	ேபட்டரி	-	ேசாலார்	ேபனல்
ைவத்த	ெத விளக் 	அைமக் ம்	அர க் 	ஒ 	ெபஞ்ச்	ேபாடக் டத்
ேதான்றவில்ைல	என்ப 	யேதச்ைசயான 	என் 	நாம்	நம்ப	ேவண் ம்	அல்லவா?
யா க்காவ 	காத்தி க்க	ேவண் ெமன்றால்	 ட	ேபக்கரிகளி ம்,
ஓட்டல்களி ம்	ெசன் 	உட்கார்ந்தி க் ம்ப 	அரசாங்கத்தால்	 ரத்தி
அ க்கப்ப கிேறாேமா	என் 	ேதான் கிற .

தி ப் ர்	ெதாழிலாளர்கள்	உட்கார்ந் 	ேபசச்	சாதாரண	சிெமன்ட்	ெபஞ்ச் கள்,



காலார	நடக்கப்	 ங்காக்கள்	என	எ ம்	வந் விடக் டா ,	கம்ெபனி	ேவைல
ந்தால்	 யி ப் க் ச்	ெசன் விட	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	ெகாண்ட

ெதாழிலதிபர்க ம்	நம் டேனேய	வாழ்கிறார்கள்	என்பைத	5	 தலாளிகளின்
கைத	தி ம்ப ம்	நிைன ப த் கிற .

தமிழில்	 ய ன்ேனற்றப்	 த்தகங்கள்,	சி கைதகள்,	 தினங்கள்	தாண்
தனிப்பட்ட	நபர்கள 	அ பவக் றிப் கள்,	 றிப்பாக	வியாபாரம்	சார்ந்த	விசய
ஞானம்	உைடயவர்கள்	எ திய	 த்தகங்கள்	மிகக் ைற .	வியாபாரத்தில்
ஓேகாெவன் 	வ வ 	எப்ப ,	ெதாழிலில்	சாதிக்க	நிைனப்பவர்க க்கான
ட் மங்கள்	என்ப 	மாதிரியான	வழவழா	ெகாழெகாழா	 த்தகங்க க்

மத்தியில்	இத்தைகய	 த்தகங்கள்	வர	ஆரம்பித்தி ப்ப 	நல்ல	ஆரம்பம்.

ேஜாதிஜி	யாராவ 	ெபரிய	ெதாழிலதிபர்க க் 	ghost	writer-ஆக	இ ந்
இத்தைகய	 த்தகங்கைளக்	ெகாஞ்சம்	மாேன	ேதேன	ெபான்மாேன	ேபாட்
எ தினால்	பல	ஆயிரம்	பிரதிகள்	விற்பேதா 	எம்பிஏ	மாணாக்கர்க க் த்
ைணப்	பாட	 லாக	ைவக்கக் ம்	என் 	ேதான் கிற .

	

	

	

	

	

	

	

	



17.		Chakkravarthy	Mariappan.
	

தமிழ்த்	திைரப்பட	இயக் நர்களில்	தி .ேக.எஸ்.ரவிக் மார்	ஒ 	ெவற்றி	ெபற்ற
இயக் நர்.	அவர 	 தல்	படேம	தன்	ெசாந்தக்	கைதைய	இயக்க	 யாமல்
" ரியாத	 திர்"	எ ம்	ேவ 	இயக் நர்	கைதைய	இயக்கி,	பின்னர்	"ேசரன்
பாண் யன்"	படம்	 லம்	தன்	கற்பைனக்	க ைவ	உ வாக்கி	ெவன்றவர்.
"சரவணா"	எ ம்	ெமாழி	மாற் ப்படத்தின்	ெத ங் ப்	படக்	காட்சிகைள	ஒட்
ைவத் 	பிற்காலத்தில்	தயாரிப்பாளரின்	ெசலைவ	ெவ வாகக்	 ைறத் 	எ த் க்
ெகா த்தார்.

அேத	ேபால்	இங் ம்	பல்ேவ 	திறன்கைளப்	ெபற்ற	நம 	அண்ணாச்சி	தம
வாழ்க்ைக	அ பவத்ைத	ஒ 	வி வி ப்பான	திைரப்படம்	ேபால	எ தி ள்ளார்.
பல்ேவ 	 தலாளிகளிடம்	பணியாற்றிய	ேபா 	கிைடத்த	தன 	 த்திக்
ெகாள் தைலச்	ேசர்த் 	ைவத் ள்ளார்.	பின்னர்	வாய்ப் க்	கிைடக் ம்	ேபா
பயன்ப த்தி,	ெசாந்தக்	காலில்	 ன்ேனறி ள்ளார்.	ெதாழில் ைற	நிர்வாகம்
இல்லாத	ெப ம்பான்ைம	இந்திய	வணிகச்	ெசயல்பா கள்	 றித்த	தகவல்கள்
திதல்ல.	ஆனால்	அவர்	சார்ந்த	 ைறயின்	ப நிைலகள்,	பணி	ேநரம்,	ேபாட் ,
பணம்,	ஏமாற்றம்,	நம்பிக்ைக,	 ேராகம்,	வளர்ச்சி	என் 	அதன்	இைலமைற
பக்கங்கைளச்	 ட் க்	காட் வ 	நன் .

வாசிப்பின்	வழி	பார்ைவயில்	அவர 	 தலாளிகளின்	தனிநபர்	பண் கைள
அல கிற 	இப் த்தகம்.	நண்ப ம்	ஒ 	 ட் ப்	பறைவயல்ல.	அண்ணாச்சி
பந்தயத்தில்	ெஜயிக் ம்	 திைர.	ஒ 	விளம்பரம்	ெவளியாகி	 ன் 	நாள்
கழித் ம்	இவர்	ேவைல	ேத ப்	ேபாய்	அைதப்	ெப வ ம்,	மற்ெறா 	ஆைல
ேவைலக் 	விளம்பரேம	ேதைவயின்றி	தன்	நட் 	வட்டாரம்	 லம்	இவர்	ஆட்கைள
அமர்த் வ ம்	கவனிக்கத்தக்க	ேமலாண்ைமக்	 றிப் கள்.
"உஸ்தாத்	ேஹாட்டல்"	எ ம்	மைலயாளத்	திைரப்படம்	உச்சபட்சக்	காட்சியில்
ெசால் ம்	விஷயம்	தான்	இப் த்தகத்தின்	சாராம்சம்.	ெவளிநா களில்	ெசன்
சைமயற்கைல	பயின்ற	நாயகன்	ஐந் 	நட்சத்திர	ேஹாட்டல்,	மாநகர	வாழ்க்ைக,
ஆடம்பரம்	ேபான்றவற்றில்	கிைடக்காத	தி ப்தி	தன 	தாத்தாவின்	நண்பர்
நடத் ம்	ஏைழக க் 	இலவச	உண த்	திட்டத்ைத	உண ம்	ேபா 	கிைடக் ம்.
ஒ 	மனித க் 	எந்த	ஒ 	ஆைச ம்,	ெபா ம்	எவ்வள 	கிைடத்தா ம்	மனம்
மீண் ம்	மீண் ம்	ேவண் ம்	எனத்	 ண் ம்.

ஆனால்	பசியான	ஒ 	வயிற்றில்	நீங்கள்	ஓரள க் 	ேமல்	அன்னமிட்டா ம்
#ேபா ம்	என் 	அந்த	உயிர்	ெசால் ம்.



அ 	ேபாலத்	தான்	வணிகத்தின்	அ ைற.	இலாப	நட்டங்கள்	இல்லாத
வர்த்தகம்	இல்ைல.	ஆனால்	அ 	நி வன	வளர்ச்சிைய	மட் ம்	ைவத்
அளவி வதன் .	அ 	மரத்தின்	ேவர்கள்	ேபால	ஆழமாக ம்,	கிைளகள்	பரந்
பட் ம்,	ஒ ந்தா ம்	 ளிர்த் ம்,	 திதாக	யார்	வந்தா ம்	அரவைணத் ம்,
தன்ைன	ெவட் னா ம்	பயன்	த ம்	ெபா ளாக ம்	ஆக	ேவண் ம்.	தனி	மனித
வளர்ச்சி	ஒ 	ெபா ட்டல்ல	என்பைதேய	அவர 	அ பவம்	உணர்த் கிற .

தன்	வாழ்க்ைகயில்	ஏற்பட்ட	 வாரசியமான	அ பவங்கள்,	ரசிக்கத்தக்க
மனிதர்கள்,	கற் க்	ெகாண்ட	திறைமகள்,	சமாளித்த	சிக்கல்கள்,
பிரச்சைனக் ரிய	தீர் கள்	ேபான்றவற்ைற	இரண்டாம்	பாகமாக	ெவளியிட
ேவண் கிேறன்.

இைணயம்	என்ப 	நம்	வாழ்ைகயில்	வித்தியாசமான	அ பவங்கைளத்
தரக் ய .	நாம்	எப்ப ப்	பயன்ப த் கிேறாம்	என்பதைனப்	ெபா த் 	மா ம்.
பத்தாண் க க் 	 ன் 	தி ப் ரில்	பழகிய	நபர்கள்	எவ ம்	இன் 	என்ேனா
ெதாடர்பில்	இல்ைல..	ெதாடக்க,	உயர்நிைலப்	பள்ளி,	கல் ரியில்	நம்ேமா
ப த்தவர்களின்	ெதாடர் ம்	இ க்க	வாய்ப்பில்ைல.	ஆனால்	இைணயம்	இவர்கைள
நம்ேமா 	பல	வ டங்கள்	கழித் 	இைணத் 	ைவக்கக் ய .	இதில்	ேநற்
வந் ள்ள	விமர்சனம்	 ந்தர்	என்பவர்	எ திய .

வைள டா	நாட் ல்	வாழ்பவர்.	நான்	ேவர்ட்ப்ரஸ்	ல்	 தல்	கட் ைரையத்	தப் ம்
தவ மாக	எ தி	ெவளியிட்ட	சில	மணி	ேநரத்தில்	விமர்சனம்	வழியாக	என்ேனா
அறி கம்	ஆனவர்.	இன் 	வைரயி ம்	நான்	எ திய	900	க் ம்	ேமற்பட்ட
கட் ைரகைள	ம்	வாசித் க்	ெகாண் 	வ பவர்.	 கம்	பார்க்காமல்,	ெதாடர்ந்
ேபச	வாய்ப் 	இல்லாமல்	இ ந்தா ம்	இன் 	வைரயி ம்	என்	எ த் க்
வாசகராக	இ ப்பவர்.	இவர்	தான்	எனக் 	வைல லகில்	அ,	ஆ	என் 	எ தக்
கற் க்	ெகா த்தவர்.
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18.		Dvaipayana
	

தலாளி/நண்பர்	ேஜாதிஜி	தி ப் ர்	எ திய	"ஐந் 	 தலாளிகளின்	கைத"
ப த்ேதன்.	எளிைமயான	ெமாழியில்	நல்ல	ெபாதிந்த	க த் க்கள்	ெசாந்த
அ பவங்க டன்	ேநர்த்தியாக	எ தியி க்கிறார்.	தி ப் ர்	நகரில்	தன்
ேவைலைய	ஆரம்பித்ததிலி ந் 	ெதாழில் ைனவாராக	ஆன 	வைர	தான்
சந்தித்த	 தலாளிகளில்	ஐந் 	 தலாளிகளின்	கைதைய	எ தியி க்கிறார்.
ஒவ்ெவா வ ம்	ஒவ்ெவா 	ரகமாக	விதமாக	இ ப்பைத	எந்த	ஒ 	மன	தீர்ப் ம்
இல்லா 	தன்	நம்பிக்ைக	வி மியங்கைளக்	ெகாண் 	கடந் 	ெசன்றைதச்
சிறப்பாகச்	ெசால்லியி க்கிறார்.

எ திய	மனிதர்களின்	 ண	வார்ப் கள்	நம்ைம	நமக் த்	ெதரிந்த	சிலேரா
ெபா த்திப்	பார்க் ம்	அளவிற் 	இயல்பான	சித்திரம்	அளிக்கிறார்.	இலக்கியம்
பைடக்க	எண் பவர்கள்	ெசன் 	சிக்கிக்ெகாள் ம்	வார்த்ைத	ஈெபாறியில்
மாட் க்ெகாள்ளாமல்	தன் ைடய	வைலையத்	தி ப் ரின்	 ணி	கம்ெபனிகளின்
பின்னணியில்	சாதாரண	திறம்பட	எ தியி க்கிறார்.	கைதயில்	ந வில்	வ ம்
monologue	கள்	எந்த	ஒ 	இடக்கரக்கடைல ம்	உ வாக் வதில்ைல.
அவர்	ெதாழில்	 ைனவாராகியி க் ம்	 ழ்நிைல	நம்ைம	வியக்க	ைவக்கிற .
சில	இடங்களில்	வார்த்ைத	வலிய	திணிக்காமல்	ெசால்லிச்ெசல் ம்	ந க்	தன்ைம
ைக யி க்கிற 	(எ-கா)	 தல்	 தலாளி	 மார்	பற்றி	ைடலர்	ெசால்வ .	அவர்
உ வாக் ம்	காட்சிகள்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	மனதில்	தங்கி	 த்தக	இ தியில்
எனக் 	80களில்	வி ைனட்	ஷிப்ட்	 ந் 	ெபண்க ம்	ைடலர்க ம்	சாப்பாட் க்
கைட	தாண் 	அ ப்பில்	நடந் 	ெசல் ம்	சித்திரம்	வரைவத்த 	அவர்	பதி
ெசய்த	 ழ்நிைலயின்	சான் .இ தியாக	வ ம்	 தலாளியின்	கைத	இன்ன ம்
ெபரிதாக	வந்தி க்கலாம்	,	 ப்ைப	மனிதர்கள்	பற்றிய	அவர 	க த் க்கள்
ஏேனா	 க்க	இல்லாமல்	ேபாய்விட்ட .	பணம்	கிைடத்தால்	வைகவைகயாய்
பாைன	வாங்கி	 த்தா ம்	மனிதர்களின்	அந்தரங்கத்ைதச்	சிறப்பாகச்
ெசால்லியி க்கிற .

கிண் லில்	இ 	ேபான்ற	அ பவஸ்தர்கள்	எ ம்	 ைன கள்/அ ைன கள்
நிைறய	வ மாயின்	அ ேவ	இந்தப்	ேபாட் யின்	அந்த	இ- த்தக	சந்ைதயின்
தனிப்பட்ட	சிறப் 	என்ேபன்.
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நண்பர்	ேஜாதி	கேணசன்	ஏற்கனேவ	காைரக் யிலி ந் 	 லம்	ெபயர்ந்
தி ப் ர்	வந்த 	 தல்	ஒ 	சாதாரணத்	ெதாழிலாளியாகக்	கால்பதித்
பின்னலாைட	நி வனத்தில்	ெபா ேமலாளராக	நிைல	நின்ற 	வைர	டாலர்	நகரம்
என்ற	 த்தகத்தில்	ெசால்லி	வந்த	ேபா ,	அந்தத்	ெதாழில்	சார்ந் 	பணிகள்,
இயந்திரங்கள்,	பணியாளர்கள்,	உற்பத்தி	 தல்	விற்பைன	வைர	எனப்	பல
விபரங்கைளக்	கட் ைரகளாகச்	ெசால்லிச்	ெசன்றி ப்பார்.

அத்தைகய	நகரத்தின்	வளர்ச்சி,	வீழ்ச்சி,	மீண்ெட தல்,	மீண் ம்	வளர்ச்சி	எனக்
காலச்சக்கரமாகச்	 ற்றிக்	ெகாண் க்கிற	அந்தத்	ெதாழிைலப்	பற்றி	இன் ம்
ஆவணப்ப த்த	ேவண் ய	ெசய்திகள்	ஏராளமாக	உள்ள 	என்ற	அ ப்பைடயில்
தற்ேபா 	சில	 தலாளிகைள	அவர்களின்	 ணாம்சங்கள்,	தனிமனித
ஒ க்கங்கள்	சார்ந் 	நின் ,	அேதா 	பின்னலாைட	ெதாழில்	சார்ந் 	ேம ம்	பல
ெசய்திகைளச்	 வாரசியமாக	அ க்கிக்	ெகாண்ேட	ெசன் ள்ளார்.
தலாளிகள்	வரிைசயில்	 தல்	 தலாளி	தன 	ெதாழில்	சார்ந் 	க ைமயான

உைழப்பாளியாக	இ ந்த	ேபாதி ம்,	ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	அ மட்டத்
ெதாழிலாளிகளாக	12	 தல்	16	மணி	ேநரங்கள்	பணியாற் கிற	 ழலில்	பணம்
சார்ந் ,	பாலியல்	உணர் கள்	சார்ந் 	பணி ரி மிடத்தில்	பாலியல்	அத் மீறல்	சர்வ
சாதாரணம்	என்ற	 ழலில்	எவ்வா 	ப ப்ப யாக	உயர்ந்த	ஒ வைர	ஒ 	ெபண்
ஆ ைம	ெசய்ய	ேநரிட்டதால்	ேதால்விைய	ேநாக்கி	பரமபதப்	படப்	பாம்பில்
இறங் வ 	ேபால்	இறங்கி,	 வங்கிய	இடமான	மீண் ம்	ைடலராக	பணி ரிவைதச்
ெசால்லி	தவறான	பழக்கங்கள்	எந்தத்	ெதாழிைல ம்	சாய்த் 	வி ம்	என்பைத
வாசகர்க க் 	உணர்த் கிறார்.
மற்ெறா 	 தலாளி ம்	ஓரினச்	ேசர்க்ைக	என்ற	பழக்கத்தினால்	த மாறியைத,
தலாளிக் 	ெந க்கமாக	இ ந்த	ஒ வர்	அந்தப்	பணியிடத்தில்	ேவெறா வர்

வர	ேநர்ந்தால்	ெபாறாைமயில்	ேமற்ெகாள் ம்	நடவ க்ைக,	கடன்கள்,	 ைறயாகத்
தி ப்பிச்	ெச த்தாைம	ேபான்றவற்றால்	வீழ்கிறார்.	மற்ெறா 	 தலாளி	உற கைள
வளர்த் 	விட் 	தனியாகத்	ெதாழில்	ெதாடங்க	வழி	வைக	ெசய்தா ம்,
பின்னாளில்	யா ம்	கண் 	ெகாள்ளவில்ைல	என்பைதப்	பதி 	ெசய்கிறார்.

மற்ெறா 	 தலாளி	நியாயமற்ற	எந்த	வழி ைறக ம்	ேவண்டாெமன்றி ப்பைத,
ேதைவகைள	 ன் ட் ேய	திட்டமிட் 	இ ப் 	ைவத் க்	ெகாள்வைதப்	பற்றித்
ெதரிவிக்கிறார்.	இ 	ஏறக் ைறய	ெதன்	மாவட்டங்களில்	நைடெப ம்
தானியங்கள்,	மளிைக	ேபான்றவற்றில்	விைலேயற்றத்ைத	எதிர்ேநாக்கி



"அண்ணாச்சிகள்"	ேமற்ெகாள் ம்	வியாபாரத்	தந்திரத்ேதா 	ஒப்பிடக்	 ய
நிகழ் தான்.	அந்த	 தலாளியின்	ெசயலில்	அனாவசியக்	கடன்கள்	தவிர்க்கப்பட
ேவண் ம்,	வாங்கிய	கடன்கள்,	பிற	பார்ட் க க் க்	ெகா க்க	ேவண் ய
ெதாைககள்	உரிய	காலத்தில்	ெகா க்கப்பட	ேவண் ம்	என்கிற	ேநர்ைம
லப்ப கிற .

இ தியில்	தா ம்	ஒ 	 தலாளி	நிைலக் 	உயர்ந்தைதச்	ெசால்லி	நிைற
ெசய்கிறார்.	 தலாளிகள்	கைத	எனச்	 வாரசியத்திற்காகப்	ெபயரிட் ந்தா ம்
உளவியல்	ரீதியாக,	நகரின்,	மக்களின்	வாழ்க்ைக	 ைறகேளா 	இைணந்
பயணித் 	ஏராளமான	ெசய்திகைள	 ன்ைவக்கிறார்	ேஜாதிஜி.

சாயப்பட்டைற	விஷ	யத்தில்	 தலாளிகள்,	நீதிமன்றங்கள்,	அரசியல்	வாதிகள்	எனப்
பல ம்	ெதாடர்ந் 	கண்ணா ச்சி	விைளயா யைதச்	 ற் ப் றச்	 ழல்	சார்ந்
கவைலேயா 	பதி 	ெசய்கிறார்.	ஒ 	 றம்	ெநாய்யலாற்ைற	மா 	ப த்தியேதா
நில்லாமல்,	விைள கைளப்	பற்றிக்	கவைலப்படாமல்	லாபம்	ஒன்ேற	 றி	என்ற
வைகயில்	ஆழ் ைளக்	கிண கள்	ேதாண் 	பயன்படாமல்	இ ப்பவற்றில்
சாயகக்கழி கைள	ஊற்றி	 மிக் 	மிகப்ெபரிய	ெக தைல	ெசய்தி க்கிறார்கள்
என்பைதப்	பதி 	ெசய் ள்ளார்.
ஒ 	வரிச்	ெசய்தியாகப்	பின்னலாைட	கழி கைள	எ த் 	வியாபாரம்	ெசய்பவர்
சில	ஆண் களில்	ேகா ஸ்வரராக	உயர்ந் ள்ளார்	என்பைதச்	ெசால்கிறார்.	ஆம்
Seconds	Market	என்ெறா 	சந்ைத	உண் .	தி ப் ரில்	காதர்ேபட்ைட
எ மிடத்தில்	பல	 	 ம்பங்கள்,	ஏன்	தமிழகம்	 வ ம்	நைடபாைத
வியாபாரிகள்	இைவ	சார்ந் 	வாழ்ந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்	என்ப தான்
உண்ைம.	ேமேலாட்டமாக	பார்க்கிற	ேபா 	அதில்	என்ன	 ைற	என	நமக் த்
ெதரியா 	ஆனால்	ஏற் மதி	தயாரிப் களில்	தரக்கட் ப்பாட் ல்	நிராகரிக்கப்ப ம்
எண்ணிக்ைககைளப்	பார்க்கிற	ேபா ,	1000	பீஸ்	ஏற் மதி	ஆர்டர்	என்றால்	1400
ஆவ 	தயாரித்தால்தான்	1000	சப்ைள	ெசய்ய	இய ம்	என்ப 	காதர்ேபட்ைட
சந்ைதையச்	 ற்றி	வந்தால்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.
அந்த	1400	உற்பத்திச்	ெசலைவ ம்	ேசர்த் த்தான்	1000ற்கான	விைல	நிர்ணயம்
ெசய்யப்ப ம்	என்பதால்,	Seconds	என்ப 	நி வனங்களிடமி ந் 	அ மாட்
விைலக் 	ஒ 	தரகரிடம்	இறங்கி	அ 	தமிழகம்	 வ ம்	ெத க்க க் 	வ ம்
வைர	அைத	ைவத் 	பலர்	சம்பாதிக் ம்	சங்கிலித்	ெதாடர்	நமக் ப்	 ரிய	வ ம்.

ெமாத்தத்தில்	இந்தப்	 த்தகத்திலி ந்
*	ம ப்பழக்கத்தினால்	நம்	மாநிலத்	ெதாழிலாளர்கள்	பலர்	ெதாழிைல	விட்
ெவளிேயறிவிட்டனர்.
*	இந்தத்	ெதாழிலில்	நிரந்தரம்	என்பதில்லாமல்	மாறிக்ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்



என்பதால்,	பல	பணிகள்	ஒப்பந்த	 ைறகளில்தான்	என்பதால்	அ ப்பைட
ெதாழிலாளர்	நலச்	சட்டங்கள்	ெசால் ம்	எவ்வித	நல	வசதிக ம்	இந்தத்
ெதாழிலாளிக க் 	இ ப்பதில்ைல
*	 லம்	ெபயர்ந்த	ெவளி	மாநிலத்	ெதாழிலாளர்கள்	ஆயிரக்கணக்கில்	இந்தத்
ெதாழி க் ம்	வந் 	விட்டார்கள்

*லாபம்	ஒன்ேற	 றி	என்பவர்கள்	மற்ற	எந்த	அழி கைளப்	பற்றி ம்	கவைலப்பட
மாட்டார்கள்
*	பின்னலாைட	ெதாழில்	சார்ந் 	அச் த்	ெதாழில்,	சரக் 	வாகனம்,	அரசின்	ம
பான	விற்பைன,	 தலீேட	இல்லாமல்	கா 	பார்க் ம்	ஏெஜண் கள்	எனப்	பல	உப
ெதாழில்கள்	வளர்ந் ள்ளன.

*	ேவைல	வாய்ப் 	என்ப 	இன் ம்	இ ந் 	ெகாண் தான்	இ க்கிற ,	ஆனால்
வக்கக்	காலத்தில்	ெதாழிலாளிகள்	ேவைல	ேத 	வந்தார்கள்,	இன்
தலாளிகள்	பணிக் 	ஆட்கைளத்	ேத கிறார்கள்	எனச்	 ழற்சி	மாறியி க்கிற .

இப்ப 	ஏராளமான	ெசய்திகள்	அத்தியாயங்க க் 	ஊேட	விரவியி க்கிற .

மானிைடேசஷ	ன்	எ ம்	பண	மதிப்பிழப் ,	ஜிஎஸ் 	வரி	விதிப் ,	நிழல்
பணப் ழக்கத்திற் 	வந்த	ெந க்க 	ேபான்றவற்றால்	தி ப் ர்	வீழ்ந்த தான்
சமீபத்திய	வரலா .	அ 	பற்றி	தனியாக	ஒ 	 த்தகம்	எ மளவிற் ச்
ெசய்திகள்	ஏராளம்	உள்ள 	என்பைத	நானறிேவன்.	ேஜாதிஜி	அதி ம்	இறங் வார்
என	நம் கிேறன்.	ெமாத்தத்தில்	வி வி ப்பான	நைடயில்	ஏராளமான
ெசய்திகைளக்	ெகா த்தி க்கிறீர்கள்.	வாழ்த் க்கள்	ேஜாதி	கேணசன்.

நட் டன்

எஸ்.சம்பத்
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ஆறாவ 	 தலாளி

மார்	ெசய் 	ெகாண் ந்த	ஒவ்ெவா 	ெசயல்பா க ம்,	அவரின்	வளர்ச்சிைய
உ திப்ப த்திக்ெகாண்ேட	வந்தன.	ஆனால்	அவரின்	 ைறயற்ற	காமம்,
ப ப்ப யாக	வளர்ந் ,	நி வனத்தில்	உள்ள	சின்னஞ்	சிறி கள்	வைரக் ம்	பதம்
பார்த்த .

பல	பிரச்சைனகள்	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாக	வந் 	ெகாண்ேட	இ ந்தன.

நான்	ெவளிேய	வந் ,	சில	வ டங்கள்	கழித் ,	 மார்	 றித் ,	அங் ப்
பணி ரிந்த	ைடலரிடம்	ேகட்டெபா ,	அவர்	இப்ப ச்	ெசான்னார்.

நம 	 தலாளி,	என் டன்,	நான்	ேவைல	ெசய் ம்	நி வனத்தில்,	ைடலராக
ேவைல	பார்த் க்	ெகாண் க்கிறார்.
இப்ப ம்	ஒ 	 தலாளி
அவன்	யார்?	அவன்	பதவி	என்ன?	என்ப 	ேபான்ற	எைத ம்	என்னால்
ரிந் ெகாள்ள	 யவில்ைல.

ஆனால்	எப்ேபா ம்	 தலாளி டன்	ஒட் க்	ெகாண்ேடயி ந்தான்.

உள்ேள	இ ந்தவர்களிடம்	இ 	 றித் க்	ேகட்க	 யா .	உடன்
பணியாற் பவர்கைள	நம்ப	 யா .

நீண்ட	காலம்	இங் 	இ க் ம்	ஒ 	ஒப்பந்தக்காரரிடம்,	ேவ விதமாக	இ
றித் க்	ேகட்டேபா ,	அதிர்ச்சியாக	இ ந்த .

அவர்	எளிைமயாக,	ம ைர	வட்டார	வழக்கில்		பின்வ மா 	ெசான்னார்.
அவன்	 தலாளியின்	கணவன்.

இப்ப ம்	ஒ 	 தலாளி.

நீதான்	ெபா ப் 	உன்ைனத்தான்	நம்பி ள்ேளன்	என் 	ெசால்லப்பட்ட
வார்த்ைதக் ப்	பின்னால்	உள்ள	 ேராக	அரசியைலப்	 ரிந் 	ெகாள்ளேவ
இவ க் 	நீண்ட	காலம்	ஆன .

ரிந்தேபா ,	ஒ 	ஜகஜாலக்	கில்லா யிடம்	வந் 	மாட் ள்ேளாம்	என்ப
இவ க் ப்	 ரிந்த .

	 ைமயாக	ஒ 	வ டத்திற் ள்,	அவரிடம்	நான்	வித்தியாசமான	வாழ்வியல்



தத் வங்கைளக்	கற் க்	ெகாண்ேடன்.

ஒ 	ெதாழிைல	எப்ப 	நடத்தக்	 டா 	என்பைதவிட,	ஒ 	ெதாழில்	ெசய்பவர்,
எந்த	அள க் க்	ேகவலமாக	வாழக் டா 	என்பதைன ம்	கற் க்	ெகாண்ேடன்.

கடன்	ெகா த்தவர்க க் 	எக்காரணம்	ெகாண் ம்,	உடேன	ெசான்ன	ேததியில்
தி ப்பிக்	ெகா த் விடக்	 டா .	எந்தந்த	வைகயில்	இ த்த க்க	 ேமா,
அந்தந்த	வழிகளில்	எல்லாம்	இ த்த க்க	ேவண் ம்.
ஓரளவிற் 	ேமல்,	ெபா ைமயிழந் ,	அவர்கேள,	ெகா ப்பைதக்	ெகா ங்கள்
என்கிற	நிைலக் 	வ ம்ெபா ,	பாதிக் ப்	பாதி	ெகா த் 	ெசட் ல்	ெசய்ய
ேவண் ம்.
அதாவ 	லாபம்	என்கிற	சதவிகிதம்	தனி.

இ ேபான்ற	வைகயில்	வரக்	 ய	உபரி	வ மானம்	தனி.
இப்ப ம்	ஒ 	 தலாளி.
தலாளி	என்பவர்	 தலீ 	ெசய்பவர்	மட் மல்ல,	அவர்	சிறந்த	நிர்வாகியாக ம்

இ க்க	ேவண் ம்,	 ன்	 	இன்றி,	எைத ம்	அ ம்	பக் வம்	ெபற்றவராக
இ க்க	ேவண் ம்.

ெதாழி க் 	லாபம்	எந்த	அள க் 	 க்கியேமா,	அேத	அள க் ,	ெதாழில்
நிரந்தர	வளர்ச்சிைய	ேநாக்கி	நகர்த ம்	 க்கியம்.
தன் டன்	இ ப்பவர்கைள	நம்ப	ேவண் ம்
அவர்கள்	வளர்வைத	அ மதிக்க	ேவண் ம்.

கிைளக ம்,	இைலக ம்	ஆேராக்கியமாக	இ ந்தால்தான்,	கா ம்,	கனி ம்
உ வா ம்	என்ப 	ேவ க் த்	ெதரிய	ேவண் ம்.
தலாளி	என்பவர்	இதைனப்	 ரிந்தவராக,	உணர்ந்தவராக	இ க்க	ேவண் ம்.

இவர்	ெமல்ல	ெமல்லப்	 ரிந் 	ெகாண்டார்.

நிைலைமைய	உணர்ந் 	ெகாண்டார்
தல்	நாள்	இத்ெதாழி க் ள்,	ெதாழிலாளியாய்	 ைழந்த	நாளில்	இ ந்ேத,

கவனிக்கத்	ெதாடங்கினார்.
	தன்ைனச்	 ற்றி ம்	நடப்பவற்ைற	உற் 	ேநாக்கத்	ெதாடங்கினார்.

ெதாடக்கத்தில்,	 ம்பத்தினர்,	உறவினர்கள்	வார்த்ைதகளால்	இவைரக்	 த்திக்
கிழித் ள்ளனர்.
பிரச்சைனகைளப்	பற்றிேய	ேபசிக்	ெகாண் 	இ க்காேத.



கப்பல்	கைர	ேசர்ந்ததா?	என	ஒவ்ெவா வ ம்	ேகட் ள்ளனர்.
பலரின்	ேகலிகைள	எதிர்ெகாண் ள்ளார்

ஆனா ம்	இவர்,	ஒவ்ெவா 	காலகட்டத்தி ம்,	தன்ைனத்தாேன,	மீளாய் 	ெசய்
ெகாண்ேட	இ ந்தார்.
எல்லாவற்றி ம்	ேநர்ைம,	எப்ேபா ம்	உைழப் 	மட் ேம	உயர்ைவத்	த ம்		என்ற
இவர 	நம்பிக்ைக,	இவ க் ப்	ெபரியப்	ெபரிய	அவமானங்கைளேயப்	பரிசாகத்
தந்த .

ேசார்ந் விடவில்ைல.

கட ள்	நம்பிக்ைககள்,		பிற	நம்பிக்ைககள்	ேபான்றவற்றில்,	கவனம்
ெச த் வைதவிடக்	காலத்தின்	மீ 	நம்பிக்ைக	ைவப்ப 	எளி 	என்பைத
உணர்ந்தார்.
காலம்	கற் க்	ெகா க் ம்
காலம்	கவனிக் ம்,	கண்காணிக் ம்

காலம்	காத்தி க்கச்	ெசால் ம்	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாண் 	காத்தி ந்தார்.
உைழத் க்	ெகாண்ேடயி ந்தார்.
ஓய்வில்	கிைடத்த	ேநரங்களில்,	தான்	அைடந்த	அவமானங்கைள,	தனக் க்
கிைடக்காத	அங்கீகாரங்கைள	மன ள்	பத்திரப்ப த்தி	ைவத் க்	ெகாண்டார்.

இவைரக்	காலம்	கவனித்த
கண்காணித்த
கனிவாய்ப்	பார்த்த

ய ம்,	 திக்	காற் ம்	 ழ்ந்த	வாழ்க்ைகயி ள்	ெதன்றல்	 ைழந்த .

வசந்தம்	எட் ப்	பார்த்த
இனியாவ 	பிைழத் க்	ெகாள்	என் 	ெசால்லாமல்	ெசால்லிய .

இவர்	 தல்	தைல ைறயில்	பணம்	பார்த்தவரல்ல
ஆனா ம்	அளவிட யாத	ெகாள்ைககைளத்	தன் ள்ேள	ைவத்தி ந்தவர்
இவர்	யாரிட ம்,	எதற்காக ம்	வைளந் 	ெகா க்காதவர்.

இவர்தான்
ஆறாவ 	 தலாளி



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	



21.	Karthik	Lakshmi	Narasimman.
	

ய	ெதாழில்	ெசய்வ 	அ ம்	தமிழகத்தில்	ெசய்வ 	என்ப 	நீங்கள்
ெதாடங் வதற் 	 ன்ேப	 ந் 	ேபாகக் ய	அபாயம்	ெகாண்ட .	காரணம்,
அதில்	உள்ள	அபாயங்களின்	காரணமாய்	ெப ம்பாலான	ெபற்ேறார்	தங்களின்
மகன்	/	மகள்	 ய	ெதாழில்	ெசய்வைத	வி ம்பவில்ைல.	அவ்வள 	ஏன்	 ன்
தைல ைறயாய்	வியாபாரத்தில்	இ க் ம்	எங்கள்	வீட் ேலேய	நான்	 ய	ெதாழில்
ெசய்யப்	ேபாவதாய்	ெசான்ன	ெபா 	எதிர்ப் 	எ ந்த .

இந்தப்	 த்தகம்	ெதாழிலதிபர்களின்	கைத	எனச்	ெசால்லப்பட் ந்தா ம்
தி ப் ரின்	எ ச்சி ம்	வீழ்ச்சி ம்	அதன்	ஊேட	வ கின்ற .	சில	இடங்கள்
இன் ம்	விரிவாய்	ெதளிவாய்	எ தப்பட் க்கலாம்	எனத்	ேதான்றினா ம்	அ
ஆசிரியரின்	உரிைம	என்பதால்	அைத	 ைற	 ற	வி ம்பவில்ைல.	எந்த	ஒ
ெதாழி ம்	உயர்வ ம்	வீழ்வ ம்	அங் 	ேவைல	ெசய் ம்	ெதாழிலாளர்கைள	நம்பி
இ ந்தா ம்,	அவர்கைளக்	கண்காணித் 	 ைறப்ப த்திச்	சரியான	வழியில்
ெச த்த	ேவண் ய	சாரதியான	 தலாளி	ஸ்தானத்தில்	இ ப்பவர்	ெசய் ம்
தவ கள்	அவைர	மட் ம்	பாதிக்காமல்	அந்த	நி வனத்தில்	இ ப்பவர்கள்,	அந்த
நி வனத்ைத	நம்பி	இ க் ம்	 ைண	நி வனங்கள்	என	அைனவைர ம்
ேசர்த்ேத	பாதிக் ம்.
ெதாழில்	ெசய்பவராக	இ க்கட் ம்	இல்ைல	ேவைல	ெசய்பவர்களாகட் ம்	மனதில்
ஒ 	சி 	பயம்	இ க்க	ேவண் ம்.	தன்ைன	நம்பி	இ ப்பவர்களின்	எதிர்காலம்
பற்றிய	பயம்.	அந்தப்	பயம்	மனதில்	ஒ 	 ைலயில்	இ ந்தால்	எந்தவிதத்	தவறான
வழியி ம்	ெசல்ல	மாட்டார்கள்.	இ 	என் ைடய	எண்ணம்.
அவர்	 த்தகம்	ெவளியிட்ட டன்	இைத	அேமசான்	கிண் லில்	வாங்கி	விட்ேடன்.
ஆனால்	அ ைன 	ப க்கக்	ெகாஞ்சம்	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட	அப்ப ேய
விட் விட்ேடன்.	மீண் ம்	ேநற் தான்	ப த்ேதன்.	வழக்கமான	அ ைன
த்தகங்கள்	ேபால்	அல்லாமல்	ேவகமாய்	ப க்க	 ந்த .	நல்ல	அ ைமயான
நைட.

த்தகம்	வாங்கக்	கீேழ	உள்ள	 ட் ைய	கிளிக்	ெசய்ய ம்
	

மின்	 ைல	தரவிறக்கம்	ெசய்ய…..

	

இந்தியாவிற் ள்
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